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Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

9e JAARGANG. 

DE EEN EN TWINTIGSTE NEDER
LANDSCHE PHILATELISTENDAG. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Philatelisten
club „Rotterdam" werd de Een en twintigste Nederlandsche 
Phüatelistendag dit jaar te Rotterdam gehouden, zoodat eenige 
feestelijkheden, verbonden aan de viering van het jubileum 
dier Vereeniging, aan de eigenlijke Philatelistendagen vooraf
gingen. 

In de eers;e plaats behoorde- daartoe de officieele opening 
der Nationale Postzegeltentoonstelling door den hoogedelacht
baren heer mr. P. Droogleever Fortuyn, burgemeester van 
Rotterdam, op 4 September, over welke tentoonstelling elders 
in dit orgaan i^eschreven zal .worden. Reeds den volgenden dag 
trof men op die tantoonstelling onder de bezoekers vele be
kende Philatelisten aan, die gewoonlijk de jaarl\jksche groote 
bijeenkomst niet willen verzuimen. 

In het tentoonstellingsgebouw was een tijdelijk postkantoor 
gevestigd voor den verkoop van zegels, het verzenden van 
brieven, aangeteekende stukken, enz., waarvan de afstempe
ling geschiedde- met de gebruikelijke speciale stempels van de 
Tentoonste'IUng en dan 21en Philatelistendag. 

Na een boottocht door de Rotterdamsche havens, aangeboden 
door het Gemeentebestuur, vereenigden vele Philatelisten en 
genooiigden zich in den foyer van het restaurant „Tivoli", 
waar de Philatelistenclub „Rotterdam" recipieerde. 

De voorzitter dier Club, de heer Van Harderwijk, heette 
allen hartelijk welkem, waarna de Bondsvoorzitter, de heer 
Van der Schooren, namens den Bond de feestvierende Ver
eeniging huldigde met haar 25-jarig bestaan. Na een geestige 
speech van den heer P. J. Maingay, die de gelukwenschen over
bracht van den Belgischen Bond en persoonlijk als secretaire 
honoraire de- la Federation Internationale de Philatelie, werd 
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de jubileerende Vereeniging achtereenvolgens gehuldigd door 
den Raad van Beheer van het Maandblad, de U. Ph. V., de af-
deeling Den Haag van de Nederlandsche Vereeniging, door 
„Breda", door „Hollandia", door den heer Hümans namens de 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging, en door den heer 
Keiser namens de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel-
handelaren. 

Bloemstukken werden aangeboden door de Rotterdamsche 
Philatelisten Vereeniging en door de H. Ph. V. 

De- Bondsvergadering. 
Even voor het vastgestelde aanvangsuur van de officieele 

opening van den 21en Nederlandschen Philatelistendag op 6 
September verzamelden de Bondsleden en verdere genoodigden 
zich in „De Doele", waar de Bondsvoorzitter om 10 uur v.m. 
dezen Philatelistendag zou openen. 

Onder de belangstellenden, die de opening bü woonden, be
vonden zich o.a. de directeur van het Postmuseum, de 'heer 
J. D. Tresling, mede als vertegenwoordiger van den directeur-
generaal dtr P.T.T., de heer Pierre Rotsaert als vertegen
woordiger van de „Csrcle Royale de Philatelie Beige", en de 
heer P. J. Malngay, secretaire honoraire de la Federation In
ternationale de Philatelie. 

Op de beeren Cramerus en Costerus na, die- bericht van ver
hindering hadden gezonden, was het Bondsbestuur voltallig. 

Van de aangesloten Vereenigingen waren aanwezig de af
gevaardigden van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars, van de Vereenigingen „Breda", „Hollandia". 
„U. Ph. V.", Philatelistenclub „Rotterdam", „Op Hoop van 
Zegels", „Zuid-L;mburg", „Helder", „Haagsche Postzege-1-
kring", „Groningen" en „Vlissingen". 

Even over het vastgestelde aanvangsuur sprak de Bonds
voorzitter, de 'heer G. V. van der Schooren, de volgende 
openingsrede uit: 

BREDA, 16 SEPTEMBER 1930. 
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Dames en beeren. 
Ter opening van den 21en Nederlandschen Philatelistendag 

zü het mij vergund uwe aandacht te vragen voor eenige be
langrijke punten op philatelistisch gehied. Het allereerste is 
ongetwijfeld het jubileum van de gastvrouw, de Philatelisten
club „Rotterdam". Deze aanvallige jonkvrouw is voorspoedig 
opgegroeid en zij heeft onder degelijke leiding, thans van voor
zitter Van Harderwijk, steeds getoond dat de Philatelie bij 
haar veilig was en op een hoog peil staat. Het nieuwste voor
beeld hiervan is de Nationale Tentoonstelling, die we allen be
wonderen en een belangrijk werk vertegenwoordigt niet alleen, 
maar door de zeer gevarieerde en verschillende inzendingen 
een goed kijkje geeft op het steeds zich uitbreidende gebied 
der Philatelie. 

Laat mij dan u eens vertellen hoe in binnen en buitenland 
het verzamelen van afdrukken der verschillende frankeerings
machines is toegenomen. Ik zie dit gebied weldra worden een 
nieuwe af deeling van het verzamelen en dus ook van de ten
toonstellingen. Het vormt tevens een overgang tusschen de 
postzegels zelve en ds poststukken, waaronder men tot nu toe 
alleen die met ingedrukte zege'.afdrukken rekende, maar die in 
hun algemeenheid ook deze producten der frankeeringsmachine 
omvatten. Het zal mij benieuwen of men op den duur hier 
weer de uitknipsels zal gaan verzamelen, die mian indertijd bij 
de poststukken in de ban heeft gedaan. Het volume van post
stukken en machinestempels op geheelen brief schrikt nu een
maal velen af, maar ongetwijfeld is voor beide gebieden de 
betrekkelijke billijkheid van het materiaal een groote aan
trekkelijkheid. 

De economische verhoudingen in vrijiwel de geheele wereld 
hebben zich ongetwijfeld ook afgespiegeld op het postzegel
gebied. Maar toch zijn de piijzen der werkelijk schaarsche ze
gels slechts aarzelend en op verren afstand gevolgd het prijs
niveau van veel, dat in het leven noodiger is. 

De uitbreiding van het philatelistische vereenigingsleven is 
vooral in 'het buiten'and nog steeds belangrijk en de toename 
van het aantal verzamelaars mag zeker op rekening geschre
ven worden zoo van het steeds zich verruimen van het gebied, 
als van de belangrijke toename van billijke zegels in de na
oorlogsjaren, ds tijden van de steeds in waarde wisselende 
valuta's. 

De belangrijkheid van de philatelie voor onze samenleving 
wordt steeds meer erkend. Het kon sneller gaan, maar het 
gaat gestadig. Om gedachten a's die van uniforme rechtspraak 
van zegelvervalschers, te doen doordringen in de daarvoor 
noodige kringen, wordt tijd vereischt, vooral als daar geen 
verzamelaars zijn. In Grieksnland is het wetsontwerp der Fe
deration Internationale doorgedrongen tot in de volksvertegen
woordiging! In Nederland zijn door onzen Bond de daartoe, 
allereerst noodige stappen gedaan. Mogen zij spoedig resul
taten hefcben, opdat jurid'sch juister en practisch gemakke
lijker de practijken van deze beeren kunnen worden gestraft 
en tegengegaan! 

Hierna werden d. notulen der vorige algemeene vergadering' 
welke opgenomen waren in 'het Maandblad, onveranderd goed
gekeurd, terwijl het volgende punt: ingekomen stukken, vlug 
afgehandeld werd. 

Nadat de voorzitter het volgende telegram van den Duit
schen Bondsvoorzitter Palch had voorgelezen: 

„Den Verhandlungen wünscht freundlichst grüssend vollen 
Erfolg Bund deutscher Philatelistenverbände Falch", 
bracht de Bondssecretaris, de beer Vuijstingh, het volgende 
jaarverslag uit: 

Jaarverslag 19291930. 
Dames en beeren, 

Nu wij zijn samengekomen ter woonplaatse van ons lid, de 
feestvierende Philatelistenclub „Rotterdam", zij het mij ver
gund in de eerste plaats een eeresaluut te brengen aan de 
25jarige jubilaresse. Op waardige wijze heeft deze Vereeni
ging haar zusteren ontvangen, terwijl zij door het organisee
ren van een welgeslaagde tentoonstelling het hare heeft bij
gedragen om ons te doen genieten van het vele moois dat door 
ijverige verzamelaars is bijeengegaard en daarmede de phila
telie in 'het algemeen te dienen en te bevorderen. Wij hopen 

'^■^^-^^i^-"-^ 

dat deze krachtige Vereeniging nog lang moge voortbestaan 
tot vreugde harer leden en tot heil der Philatelie. 

Het Bondsleven is dit jaar zonder schokkende gebeurtenissen 
voorbijgegaan. Het Bestuur heeft gepoogd in alle gevallen 
waarin dit wanschelijk was, hetzij op eigen initiatief, hetzij 
op aandringen der aangesloten Vereenigingen, voor de phila
telistische belangen in het algemeen, voor de Bondsbelangen 
in het bijzonder zoo goed mogelijk te waken. Van de voor
naamste daden en besluiten zijn, ingevolge op de vorige ver
gadering geuit verlangen, mededeelingen aan de Vereenigingen 
verzonden. 

De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. De 
wisselbsker kon helaas dit jaar wederom niet uitgereikt wor
den; de bondsmedaille werd verleend aan den beer W. P. 
Oosterus, te Edam, waarmede een bekend en enthousiast post
stukkenverzamelaar temidden der kapittelridders heeft plaats
genomen. 

De Bondstandingmeter heeft thans definitief het licht ge 
zJen. Het bestuur wil niet zijn spijt verhelen, dat het eenige 
in de oorspronkelijke uitgifte voorkomende drukfouten niet 
tijdig heeft bemerkt, en wil gaarne een woord van dank 
brengen, zoowel aan hen die het op die fouten opmerkzaam 
gemaakt hebben, als aan de drukker, die de door hem ge
maakte fouten voor eigen rekening heeft hersteld, nadat de 
tandenmetercommissie na grondig onderzoek de noodige aan
wijzing had gegeven. Nogmaals danken wij deze commissie 
voor den velen arbeid, weiken zij in deze wel beeft willen 
verrichten. Indien de uitspraak bewaai^heid moge worden, die 
een deskundig philatelist ons onlangs over de Bondstanden
meter deed toekomen, luidende „hij is verdraaid igoed", hoopt 
de Bond er in geslaagd te zijn, thans een betrouwbaren steun 
voor alle Philatelisten verschaft te hebben, die weldra alle 
bestaande, minder goede en daardoor onzekerheid en ver
warring stichtende soortgenooten geheel zal vervangen. 

Onze voorzitter vertegenwoordigde den Bond herhaaldelijk 
in het buitenland, bij welke gelegenheid hij zic'h steeds be
schikbaar stelde tot het verschaffen van tentoonstellingszegels 
aan hen, die daarin belang stelden. 

Inzake het houden van radiovoordrachten op philatelistisch 
gebied kon het bestuur helaas igeen resultaat verkrijgen bij 
gebreke van personen, die zich daartoe beschikbaar stellen. 

Ook de uitgifte van Ihet zoogenaamde Handboek Warren 
moet na vele besprekingen en na ingekomen advies der met 
de voorbereiding dezer aangelegenheid belaste commissie van 
deskundigen, helaas achterwege blijven. 

Een vervalscher bij uitnemendheid stond dit jaar terecht. 
Hoewel overvloedig feitenmateriaal aanwezig was, werd hij 
ontslagen van rechtsvervolging. Het Bondsbestuur heeft zich 
direct tot den betreffenden Officier van Justitie gewend, ten
einde nieuwe vervolging met verbeterde tenlastelegging te 
bevorderen. Helaas wandelt de vervalscher 'ook thans nog on
gestraft rond, een bedreiging voor den te goeder trouw zijnden 
verzamelaar op iwelk gebied ook. De lacune in de wetgeving 
op dit gebied kwam door dit geval weer eens overduidelijk 
aan het licht. By de Federation werd aangedrongen op spoedige 
samenstelling van een ontwerpiwetswijziging, hetwelk esnige 
maanden geleden afkwam, door ons in de Nederlandsche taal 
werd overgezet en aan de betrokken autoriteiten werd toe 
gezonden. 

De stidhting „Het Postmuseum" is dit jaar officieel tot 
stand gekomen. Met groote ingenomenheid herdenken wij het 
leerrijk bezoek, hetwelk wij bij gelegenheid van de vorigt 
Bondsvergadering aan deze nuttige instelling, dank zij d( 
medewerking van den heer Tresling, mochten brengen. 

Een onzer buitenlandsche bondsvrienden is dit jaar heen 
gegaan. Reeds vele jaren werd de Belgische Bond op onze 
vergaderingen vertegenwoordigd door den heer Bigwood. He 
laas zullen wij hem thans moeten missen. Zijn sympathieke 
persoonlijkheid zal bij ons steeds in dankbare herinnerinf 
blijven. 

Onder 'hetgeen de Bond dit jaar tot stand bracht mag il 
niat verzuimen te vermelden de lange lijsten met namen vai 
keurmeesters, in het Maandblad gepubliceerd, die zich bereie 
hebben verklaard voor de bondsleden te keuren. U vindt daar 
onder mannen van internationale bekendheid, van wie enkelei 
zich voor het doen van keuringen reeds niet meer beschikbaa 
hadden gesteld. 
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Ten slotte wil ik nog een kwestie aanroeren welke heden 
een onderwerp van bespreking zal uitmaken, n.1. de voor
gestelde reglements-wijziging. Reeds op de laatste Bonds
vergadering kwam tot uiting, dat de Vereeniging „Philatelica" 
wel neiging gevoelde, om tot den Bond toe te treden. Ander
zijds was het echter bekend, dat enkele bepalingen onzer sta
tuten die Vereeniging daarvan terughielden. Het Bondsbestuur 
heeft het zijn plicht geadht ernsiig te onderzoeken, of wijzi
ging der statuten welke die toetreding mogelijk maakt, kan 
gevonden worden. Het Bondsbestuur meent daarin geslaagd 
te zijn. Op de behandeling dezer voorstellen zal ik niet vooruit-
loopen, slechts wil ik reeds thans opmerken, dat het niet doen 
van een poging in deze richting terecht als een laakbare na
latigheid zou moeten beschouwd worden. Wij hebben gepoogd 
te waken voor de behangen der aangesloten Vereenigingen, 
speciaal van de kleinere. Aan u thans de beslissing. Slechts 
spreken wij de hoop uit, dat de geest der groote handelsstad, 
waar wij thans vergaderen, uw besluit moge le-iden, opdat ons 
ideaal, „de Bond vertegenwoordiger van alle Nederlandsche 
Philatelisten", weer een schrede wordt nadergekomen. 

De Ie secretaris, 
mr. J. H. VUIJSTINGH. 

Nadat dit verslag onder dankzegging aan den steller on
veranderd goedgekeurd werd, deelde de voorzitter mede, dat 
hij aan de aangesloten Vereenigingen steeds zijn medewerking 
wilde verleenen tot het verkrijgen van de tentoonstellingszegels 
en dat de Bondstandenmeters en de internationale sluitzegels 
reeds nu respectievelijk bij den bondssecretaris en den heer 
Maingay te verkregen waren. 

Alvorens het verslag van den penningmeester werd uitge
bracht, bracht de afgevaardigde van den „Haagsche Postzegel 
Kring" namens de financieele commissie verslag uit over het 
nazien der rekening en verantwoording en stelde voor den 
penningmeester decharge te verleenen, wat aangenomen werd. 

Nadat de voorzitter de financieele commissie bedankt had 
voor hare werkzaamheden, bracht hij bij afwezigheid van den 
penningmeester het volgend vsrslag len de begrooting uit: 

Overzicht rekening 1929-1930. 
Saldo ƒ 442,31 
Contributies - 911,55 
Verkoop bezittingen - 101,12 
Renten - 51,46 
Keuringsdienst ,- 88,'95 

Huish. uitgaven ƒ 126,89 
Maandblad - 113,94 
Ve-rgaderkosten - 409,29 
Philatelistendag - 163,55 
Representatie 
Federation 
Reservefonds 
Postmuseum 
Onvoorzien 
Saldo 

ƒ 1595,39 

158,90 
- 65,— 
- 100,— 
- 50,— 
- 34,31 
- 373,51 

ƒ 1595,39 

Begrooting 1930-1931. 
Saldo ƒ 
Contributies -
Contr. bel. leden -
Keuringsdienst -
Verkoop bezit t ingen 

Insignes ƒ 2,50 
Leiddraad . - 5,— 
Tandenm. . - 25,— 

Renten -

373,51 
900,— 

80,— 
50,— 

82,50 
40,— 

Huish. uitgaven ƒ 100,-
Vergaderkosten - 450,-
Philatelistendag 
Maandblad 
Representatie 
Federation 
Reservefonds 
Postmuseum 

150,— 
175,— 
100,— 

60,— 
100,— 

40,— 
Saldo - 251,01 

ƒ 1426,01 ƒ 1426,01 

Na enke'.e toelichtingen van den voorzitter op gedane vragen 
van de beeren Korteweg en Van Gittert, werd dit verslag en 
deze begrooting, be-houdens een kleine wijziging van enkele 
posten der begrooting, verder onveranderd goedgekeurd onder 
dankzegging aan den steller. 

(Slot volgt). 

NieuWe 
Uitgfiften 

In verband met de opneming in dit nummer van het verslag 
van de feestviering der Philatelistenclub „Rotterdam", den 
Philatelistendag en een uitvoerige beschrijving van de Ant-
werpsche Tentoonstelling, moet de rubriek „Nieuwe Uitgiften" 
ditmaal achterwege- blijven. 

NederlaTici 
en 

0\erzeesc\\e 
Geweiier 

NEDERLAND. 
De weldadigheidszegels 1930. 
Het ontwerpen der Kveldadigheidsposttzegels is ditmaal op

gedragen aan den heer André van der Vossen, te Overveen. 
Uitgegeven wordt een serie van vier verschillende zegels, in 
plaatdruk uitgevoerd, vloorstellende Lente, Zomer, Herfst en 
Winter, in verband met het kinderleven. 

De termijn van uitgifte is wederom 10 December tot en met 
9 Januari. 

Nadere bijzonderheden zullen later worden medegedeeld, wij 
volstaan met de toevoeging, dat ditmaal aan een bijzonder 
fraaie uitvoering in plaatdruk de uiterste zorg wordt besteed, 
en dat wjj verwachten dat ook deze factor den verkoop zeer 
gunstig zal beïnvloeden. 

Twee series prentbriefkaarten zullen wederom verschijnen: 
een zestal reproducties, ten vervolge op de vorige reeksen, 
ditmaal naar schilderijen van de 19e-eeuwsche schilders Maris 
en Neuhuys. 

Daarnaast ©en gekleurde reeks, waarvoor de ontwerpen zijn 
opgedragen aan den schilder Edzard Koning, van wien zoo 
menig tafereel uit het kinderleven de aandacht trekt. 

De reclameplaat wordt ontworpen door den heer Van der 
Vossen; een der postfzegels zal het hoofdmotief zijn, zoodat 
men in deze- meer eenheid hoopt te bereiken. 

De heer Kramer, te Rijswijk, zond ons een beric'htje uit de 
Haagsche Courant, waarin medegedeeld werd, dat naast de 
gewone serie een serie of zegel in plaatdruk zou verschijnen, 
dat hooger in prijs zou zijn dan de overige zegels. Dit blijkt 
dus gelukkig onjuist te zijn. 

De oplaagcijfers der weldadigheidszegels in roltanding. 
Op ons verzoek ontvingen wij van het Persbureau van het 

Hoofdbestuur der P.T.T. een opgaaf van de oplagen in rol
tanding van de tot dusver verschenen weldadigheidszegels, 
waarvoor wij hierbij onzen dank betuigen. 

Dsze interessante cijfers uijn vroeger nog nooit medege
deeld. Ze zijn n afgeronde getallen, en bij de geheele oplaag 
inbegrepen. Tusschen haakjes geven wij nogmaals de grootte 
der geheele oplaai^ voor elke waarde (gewone plus roltanding). 

Uit het feit dat van elke serie alle waarden bijna dezelfde 
oplaag hebben blijkt wel, dat voor het overgroote deel com
plete series gekodit zijn, natuurlijk door verzamelaars en 
handelaars. Tevens blijkt, dat de eerste serie in roltanding 
(1925) een bijna even groote cplaag heeft als de volgende 
serie, en dus niet zooveel zeldzamer is, zooals veelal wordt 
aangenomen. 

Serie 1925. 
2 cent 

TA cent 
10 cent 

Serie 1926. 
2 cent 
5 cent 

10 cent 
15 cent 

46.500 (geheele oplaag 966.407). 
43.500 (740.236). 
47.000 (1.406.350). 

50.000 (1.107.003). 
47.000 (861.491). 
48.500 (1.423.860). 
50.000 (579.663). 
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Serie 1927. 
2 cent 64.500 (1.H2.830). 
5 cent 63.500 (912.237). 

7K cent 64.500 (1.466.512). 
15 cent 64.-500 (565.324). 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent K: L 278, tanding Gl. 

L 281, „ Gl. 
R 281, „ Gl. 
L 286, „ Gl. 

6 cent G: R 277, „ Gl. 
L 282, „ Gl. 
R 282, „ Gr. 
L 284, „ Gl. 
L 288, „ Gl. 
L 289, „ Gl. 
R 289, „ Gl. 

7K cent B: R 241, „ Gr. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
114 cent E: nummers 54 en 55, beide tanding Gl, de laatste 

ook met 2 - z i j d i g e r o l p e r f . 
2K cent I: nummer 35, 4 - z. r o l p e r f . 
3 cent G: nummers 46, 47, 50 en 51, alle tanding Gl. 
De vliegtochten naar Indië. 
De eerste postvliegtocht naar Indië zal dit jaar op 25 Sep

tember beginnen, piloot is de oceaanvlieger Evert van Dijk. 
Nadere mededeelingen omtrent laatste termijn van inle

vering der correspondentie, enz., Eullen 'wel tijdig aan de- post
kantoren bekendgemaakt worden. 

Wij brengen in herinnering, dat men voor de voldoening 
van het luchtrecht ook gewone frankeerzegels gebruiken kan. 

Door het conflict bij de K.L.M, zal misschien in de plannen 
nog wijziging komen. 

In Dienstorder H 721bis van 27 Augustus komen o.a. nog de 
volgende mededeelingen voor: 

1. Eind September wordt een veertiendaagsche luchtdienst 
tusschen Nederland en Ned.-Indië ingesteld. Teneinde te ver
krijgen, dat in Nsd.-Indië steeds een reserve-vliegtuig aan
wezig is, zijn de eerste twee vertrekdata uit Nederland met 
een tusschenruimte van één week vastgesteld. 

2. Vertrek uit Nederland van Amsterdam Schiphol te 6 uur 
's morgens op 25 Ssptembtr, 2 October, 16 October, en ver
volgens des Donderdags om de 14 dagen. 

3. Het vliegtuig dat op 25 September vertrekt arriveert te 
Medan op 5 October, Palembang 6 October, Batavia 6 Oc
tober, Bandoeng 6 October. Dat van 2 October arriveert op 
12 en 13 October, enz. 

4. Gewone en aangeteekende correspondentie wordt mee
genomen voor Syrië, Irak, Perzië, Brltsch-Indië, Siam, Indo-
Ch'na, Straits Settlements, Ned.-Indië en verder gelegen 
landen. 

5. Luchtrecht. Dit bedraagt: 
A. Voor Syrië 35 cent per 20 gram, voor Irak en Perzië 

30 cent per 20 gram, voor Britsch-Indië 40 cent, voor Siam 
Indo-China en de- Straits 60 cent per 20 gram. 

B. Voor Ned.-Indië briefkaarten en postwissels 30 cent per 
stuk; brieven, drukwerken, monsters enz. tot en met 5 gram 
30 cent, boven 5 tot en met 20 gram 75 cent, boven 20 gram 
75 cent per 20 gram. 

C. Voor landen verder dan Ned.-Indië 75 cent per briefkaart 
of postwissel en 75 cent par 20 gram voor de overige stukken. 

Het luchtrecht kan d^or middel van gewone frankeerzegels 
of luchtpostzegels worden .gekweten. Luchtpostzegels van 30 
cent worden niet aangemaakt. 

6. Lichte enveloppen en licht papier. Omslagen en papier, 
van licht materiaal vervaardigd, zullen tydig ten verkoop aan 
de kantoren worden toegezonden. De pry's van 1 omslag -f 
1 vel papier, tezamen 5 gram wegend, is vastgesteld op 2 cent. 
De enveloppen en het papier zijn niet afzonderlijk verkrijg
baar. 

9. Luchtvervoer in Ned.-Indië. Indien daardoor bespoediging 
kan 'worden ve-rkregen, wordt de luchtpostcorrespondentie voor 

Semarang en Soerabaja met de- luchtverbinding Batavia-
Semarang-Soerabaja verzonden zonder dat door den Indischen 
dienst daardoor kosten in rekening worden gebracht. 

12. Thuisvluchten. De vluchten Ned. Indlë-Nederland zullen 
17 October, 31 Octob;r, en vervolgens des Vrijdags om de 
14 dagan beginnen. 

Het luchtrecht voor de thuisvluchten zal hetzelfde zijn als 
dat voor ds heenvluchten, dus briefkaarten en postwissels 
30 cent, brieven tot 5 gram 30 cent, tot 20 gram 75 cent, enz. 
Kwijting van dit luchtrecht kan alleen plaatsvinden door mid
del van Indische luchtpostzegels. 

13. Personen, die luchtpost naar Ned.-Indië wenschen te ver
zenden doch aldaar geen relaties hebten, kunnen deze stukken 
adresseeren aan het Hoofd van de afdeeling Vervoer Pos
terijen Bandoeng. Kosten van terugzending der omslagen bij
voegen of tijdig toezenden, te voldoen in Indische frankeer- en 
luchtpostzegels (te verkrijgen aan de verzamelaarslokettcn 
hier te lande) of in antwoordcoupons, die in Indië een waarde 
hebban van 15 cent. 

14. De beantwoording van de correspondentie per keerend 
vliegtuig is mogelijk De vliegtuigen arriveeren te Batavia 
des Maandags en vertrekken op Vrijdag; aankomst te Am
sterdam des Dinsdags en vertrek op Donderdag. 

16. Op de omslagen moet op duidelijke wijze worden ver
meld: Voor luchtdienst Nederland-Ned. Indië. 

De luchtpostzegels van 40 cent kunnen dus niet meer ge
bruikt worden (behalve voor brieven naar Britsch-Indië). Be
halve op philatelistische correspondentie zullen de .luchtpost
zegels überhaupt wel nauwelijks dienst meer doen. 

Afwijkingen. 
Van den heer Gordon zagen wiJ een half vel van de koer-

seerende 5 cent, dat in den rachterrand twee extra-perforaties 
vertoonde. De eene was zoodanig geplaatst, dat de „tanden" 
van de kam tusschen de zegels doorliepen, de andere stond 
schuin daarop, zoodat telkens een aantal gaatjes in de zegels 
van de laatste verticale rij terecht gekomen waren. Met deze 
afwijking zouden twee vellen gevonden ziJn. 

De heer J. D. Rijken te Nijmegen toonde ons een aantal 
zegels van 2734 cent met een verticale witte streep in de 
teekening, het gevolg van een papiervouw. 

De 4 op 3 cent port 1924. 
In het vorig nummer berichtten wij over een exemplaar van 

dit zegel, waarbij het woord PORT van de opdruk ontbrak. 
Op de tentoonstelling te Rotterdam was nog een tweede exem
plaar te zien, waarbij ook nog een gedeelte van de zwarte 
cirkel niet was afgedrukt. 

Geen strafportzegels. 
Reeds enkele malen hadden wij portzegels gezien met een 

afstempeling „Rijkstelegraaf", van Amsterdam of 's-Graven-
hage, waarvan wij het voorkomen niet konien verklaran. Ook 
op de tentoonstelling te Rotterdam was een dergelijk stuk (op 
aangeteekenden brief) te zien. De heer V^n der Willigen 
deelde ons naar aanleiding hiervan mee, dat in de groote steden 
de gelegenheid bestaat om aangeteekende stukken door een 
telegrambesteller te laten thuisbezorgen. Bij het ontvangen 
van een kannisgeving kan man het postkantoor opbellen met 
het verzoek, het betreffende stuk door een telegrambesteller 
te laten bezorgen. Hiervoor is een recht van 10 cent verschul
digd, dat in portzegels voldaan wordt, welke zegels dan het 
stempel Rijkstelegraaf krijgen. Ook in dit geval worden dus 
de portzegels niet als s t r a f portzegels gebruikt. 

In dezelfde inzending bevond zich nog een brief, waarop het 
verschuldigde strafport van 45 cent door middel van gewone 
frankeerzegels zonder eenige nadere aanduiding voldaan was. 

NED.-INDIE, 
De 4 cent geel. 
Naar de heer Hajenius ons bericht is dit zegel op 5 Augustus 

voor het eerst in Indië verkrijgbaar geweest, voorloopig, even
als ds grijze 2% cent, alleen aan de verzamelaarsloketten al
daar, omdat er nog een igroote voorraad van beide zegels in de 
oude- kleuren aanwezig is. 
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Over de indertijd hier aangekondigde opdruk 1 op 23<$ cent 
rood vernemen wij, dat deze nog steeds niet is aangemaakt. 
In Engelsche bladen is het zegel reeds als verschenen ge-meld! 

Eenige andere zegels zijn ook nog op komst, over data van 
/erschijnen is nog niets vastgesteld. 

De Weldadigheidszegels. 
Hierover meldt de heer Hajenlus ons nog, dat de ontwerpen 

voor deze zegels goedgekeurd zijn; zij zijn reeds in Nederland 
besteld. De zegels stellen Indische landschappen voor, naai 
Indische ontwerpen geteekend. Ze zullen in twee kleuren wor
den gedrukt, en het opschrift „Jeugdzorg 1930" dragen. 

Volgens een Aneta-telegram zou de op'aag 400.000 bedragen. 
Het luchtpostverkeer in Indië. 
Het verzenden van brieven per luchtpost schijnt in Indië po

pulair te worden. Uit cijfers in de dagbladen zagsn wij, dat 
het postvervoer in het eerste halfjaar van 1930 3306 kg. be
droeg, tegen 755 kg. in 'het eerste halfjaar van 1929, een toe
neming van 338 pet.! Alleen in Juni 1930 werden ruim 46000 
«tukken vervoerd. 

Opdrukaf wijkingen. 
Van den heer Burghard te Tjiarais ontvingen wij een aantal 

opdruk-afwijkingen op Indische zegels. In de eerste plaats een 
aantal Z3ge's van IT'A op 22>i cent, met verschillende af
standen tusschen de groote 7 len de brsukstreep. Op een vel 
van 100 stuks (de onderste he'ft van het oorspronkelijke vel 
van de 22M cent) vond de heer Burghard, dat de genoemde 
tusschenruimte op het 4e zegel van de rijen 3 t /m 10 IK mm. 
bedraagt, eveneens op het 9e en 10e zegel van de rijen 1, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, op zegel ^ van rij 2 en zegel 8 van rij 9. Een 
afstand van l/< mm. komt voor op het 3e zegel van de rijen 
3, 4, 5, 6, 7 en 10, ook op izegel 6 van rij 3. Er is dus een 
vrij groote regelmaat m de verdeeling van deze zegels te be
speuren, die echter niet geheel opgaat. De andere zegels 
hebben een tusschenruimte van IM mm. Enkele exemplaren 
zijn er, waarbij de voetstreep van de kleine 1 ontbreekt, ter
wijl de 'heer B. één exemplaar vond waarbij de groote 1 dit 
gebrek vertoonde. 

Ook bij de Roode-Kruis-opdrukken komen afwijkingen voor; 
de heer B. vond als tusschenruimte tusschen het kruis en het 
cijfer 5 van den opdruk een afstand van 13<2 of 2 mm. bij de 
1 en 5 cent, en een afstand van 1 of IM mm. bij de 10 cent. 
Van deze laatste ontvingen wij een exemplaar, waaraan wij 
konden zien, dat de grootere afstand veroorzaakt werd door 
een kortere dwarsbalk van het kruis. 

Tenslotte de reeds bekende afwijking bij den opdruk % op 
2'A cent: rechte ophaal van de 1 inplaats van schuin-op-
loopende, welke voorkomt op de 4e rij, en een zegel van 1 
op 4 cent met een zeer dunne voetstreep van de 1. Deze af
wijking komt voor bij zegel 16 van rö 4 en zegel 17 van rij 10. 
De fout is opvallend. 

SURINAME. 
Luchtpostzegels! 
Blijkens een madedeeling van het Ministerie van Koloniën 

zullen in Suriname 'uchtpostz.gsls worden ingevoerd, die t.z.t. 
ook h'er te lande verkrijgbaar zullen worden gesteld. Het ont
werp is van den 'leer André van der Vossen. De zegels worden 
uitgevoerd n plaatdruk door de firma Enschedé. De zegels 
hebben alle dezelfde teekoning, een vliegende koerier die op 
zijn hoorn blaast, daarnaast drie vogels. Het formaat is 26 bij 
28 mm. Een afbeelding gaat hierbij. 

LUCHTPOST Verschijnen zul'en 7 waarden, n.L: 
" 10 cent rood, 

15 cent blauw, 
20 cent groen, 
40 cent oranje, 
60 cent paars, 

________„___- 1 gulden zwart, 
ESLCINAMI^ IM gulden bruin. 

Naar de .leer Gerd_3 Oosterbeek berichtte waren de zegels 
op 3 September in Paramaribo verkrijgbaar. Ze waren hier 
echter op 6 September nog niet aan de verzamelaarsloketten. 

Suriname heef, tegenwoordig een druk luchtpostverkeer, 
zoowel in de kolonie zelf als met de staten van Noord- en 

Zuid-Amerika. Voor de eerste lijn (Paramaribo-Nickerie v.v.), 
die onderhouden wordt door de Pan American Aiiiways Ltd., 
en op 18 Juli j.1. geopend is, bedraagt het luchtrecht 123<S cental 
per 5 gram, dat in frankeerzegels voldaan moet worden. Een 
luchtpostzegel van 12)^ cent komt in de serie ook niet voor. 

Op den eersten dag (18 Ju'i van Paramaribo, 23 Juli van 
Nickerie) is een bijzonder stempel gebruikt, dat opvalt door 
zijn enorme grootte (ongeveer 6 bij 8 cm.!). Hiervoor zie men 
onder de rubriek Luchtpost. 

Een nieuw portzegel van y> cent. 
Binnenkort zal in Suriname een portzegel van 14 cent in • 

gebruik genomen worden, dat ook hier te lande verkrijgbaar 
zal izijn. 

De intrekking van de 22 Ĵ  cent. 
Een bericht van het Ministerie van Koloniën me'ldt, dat de 

inge'bruikstell'ng van frankeerzegels van 21 cent en de buiten
gebruikstelling van de zegels van 22>^ cent op 24 Juli 1930 
heeft plaats gevonden. 

De heer Van der Voet zond ons het Gouvernements-Adver-
ten'tieb'ad van 11 Juli, waarin opgenomen het Besluit van i* 
7 Juli 1930 tot uitgifte van een frankeerzegel van 21 cent en 
buiten omloopstelling van het frankeerzegel van 22M cent. 

Art. 1. De frankeerzegels bestaan uit een en twintig soor
ten, namelijk van 1, IJ^, 2, 2'A, 3, 4, 5, 6, 7>A, 10, 12>4, 15, 
20, 20, 21, 25, 30, 35, 50, 100, 150 en 250 cent. 

Art. 2. Het frankeerzegel van 22M cent, behoorende tot de 
tweede serie (type Jubileumzegeh 1898-1923), wordt buiten 
omloop gesteld. 

Art. 3. De reeds uitgegeven frankeerzegels ter waarde van 
22J^ cent kunnen, mits gaaf en ongeschonden, gedurende drie ^ 
maanden na het in werking treden van dit besluit op de post- '4» 
en hulppostkantoren in Suriname tegen gangbare frankeer
zegels van andere waarden worden ingewisseM. 

Art. 4. Dit besluit treeds in werking met ingang van den 
15en dag na dien van zijne afkondiging. 

Uitgegeven den 9en Juli 1930. 

CURACAO. 
De zegels van 6, 21 en 27 y, cent verschenen. 
Intrekking 6 op 7y, IA en 35 cent. 

Volgens een bericht van het Ministerie 
van Koloniën zijn met ingang van 1 
Augustus, met gelijktijdige buitenge
bruikstelling van de frankeerzegels 
van TA cent, met en zonder opdruk 
6 cent en van die van 35 cent, in Cu-
ragao in gebruik genomen frankeer
zegels van hetzelfde type van 6 cent 
(in de kleur der 7K ct.-zegels), 21 cent 
en 27>:; cent (in de kleur der 35 ct.-
zegels). 

De reeds lang tevoren aangekondig
de zegels zijn dus nu eindelijk ver
schenen; ziJ zijn ook hier te 'lande reeds 
verkrijgbaar. Het zijn: 

6 cent oranje, 
21 cent lichtgroen, 

27 A cent zwart. 
De tanding van alle drie is IIA'-IIA, ook verder is de af

werking geheel gelijk aan die der andere waarden. De 21 en 
27>^ cent hebben in het midden van den onderrand een veTti-
caal streepje met rechts daarvan plaatnummer 1. De 6 cent 
echter vertoont iets geheel nieuws! In het midden van den 
onderrand geen verticaal streepje, maar slechts een gekleurde 
punt. Rechts daarvan plaatnummer 1, links het geheimizinnige 
ge'ai 1267 N. De beteekenis hiervan is ons igeheel onbekend. 

De heer Van der Willigen zond ons nog plaatnummer 3 van 
de 6 cent, met een dergelijke eigenaardigheid. Tusschen zegel 
5 en 6 op den onderrand een verticaal streepje, links daarvan 
plaatnummer 3, en rechts PR 1279 N. 

De heer Gerdes Oosterbeek was zoo vr'endelijk, een ver
klaring voor deze bijzonderheden te geven. De groote nummers 
hebben niets met de drukplaten te maken, zij zijn een aan
duiding voor bepaaMe hoeveelheden (leveringen?) papier, 
waarop de zegels gedrukt moeten worden. Dit zou bij deze 
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plaatdrukzegels meer voorkomen, maar dan zou het nummer 
zoo ver van de zegels afstaan, dat het bij het afsnijden der 
vellen wegvalt. Bij vergissing is bü de 6 cent Curagao dit 
„papiernummer" naast het plaatnummer gegraveerd. Moge
lijk is de aanduiding PR ean afkorting voor „papier". 

Wie kent plaat 2 ? 
De zegels van 7>̂  en 35 cent en de opdruk 6 op 7K> cenl 

zijn dus met ingang van 1 Augustus buiten gebruik gesteld. 
Of ze nog aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar zijn, is 
ons niet bekend. 

Ook hier luchtpostzegels! 
Wij vernamen ook nog van den heer Gerdes Oosterbeek, dat 

ook voor Curasao een serie luchtpostzegels in voorbereiding is, 
welke serie uit 8 waardan zal b&staan. 

NEDERLAND. 
In den loop van Augustus j.1. werden de volgende postagent

schappen geopend en van dagteekenlng en kantoorhaam
stempels voorzien: 

"■ AmsterdamHoofddorpweg. 
* AmsterdamMarathonweg. 
* EindhovenTivoli. 
* EnschedéHaaksbergerstraat. 
* EnschedéRozenstraat. 
* LeeuwardenStienserweg sedert 1930. 
* 'sGravenhage. Van 1 t /m 6 September j.1. was in de 

Ridderzaal, alwaar het 5o internationale congres voor de lucht
vaart gehouden werd, een tijdelijk bijpost, telegraaf en 
telefoonkantoor gevestigd. De daar geposte correspondentie 
werd met een specialen stempel voorzien, dwarsbalktype, met 
Umschrift in de dubbe'.ring ' LA HAYE * Vme CONGRES 
INT. DE LA NAV. AER. 1930 ' . 

Op de te Rotterdam op de Internationale Brandweertentoon
steling geposte stukken, kwam n a a s t de postzegels, welke 
met gewone dagteekeningstempels waren vernietigd, een dub
belringstempel te staan * ROTTERDAM / INTERN. BRAND
WEERTENTOONST. 1930 *, dat dus niet als vernietigings
stempel heeft d'enst gedaan en dan ook wel niet postalisch 
zal zijn. 

* UtrechtStation. Hier kwam een handrolstempel in ge
bruik met stempelnumm^er * 1 * onderin. 

NED.INDIE. 
De bestelhuizen op Java zijn van stempels voorzien; de heer 

A. P. J. Nortier toonde ons van Parang in zwarten en van 
Pontjol in blauwvioletten inkt, dubbelringstempels 34 mm. in 
doorsnede, bovenin BESTELHUIS en onderin tusschen 2 ster
ren den naam P A R A N G respectievelijk PONTJOL; de binnen
cirkel is blanco gelaten, mogelijk dat hierin later de dag
teekening komt te staan. 

Naar de heer HaJ3nius ons bericht (wajarvoor beleefd dank) 
is op maiMagen in de stcmpelplaten te Batavia en Weltevreden 
en in de hand of hamerstempels te Bandoeng, Buitenzorg, 
Cheribon, Makasser, Medan, Padang, Palembang en Soerabaja 
sedert eind Juli de reclametekst SEINT VIA RADIO opge
nomen. De heer Barentsen legt ons deze stempel over van 
Cheribon, een liggende ruit met afgerond'e hoeken, bovenin den 
kantoornaam en onderin tusschen twee dubbele kruizen SEINT 
VIA RADIO. In het midden in een ellipsvormige ruimte tus
schen gearceerde segmenten de dagteekening enz., b.v. 22.7.30 
78 N. 

Op een groot stuk van Sosrabaja naar Batavia gezonden 
kwam op de achterzijde in violetten inkt de 3regelige admini
stratieve stempel te staan Beschadigd aangebracht '/ a. h. ver

pakt en verzegeld / Exp. Post Wl. waaronder handteekening. 
Wij danken de'n heer A. van der Willigen voor inzage! 

De heer J. C. G. van den Berg verplichtte ons door toe
zending van een voor Breda bestemde verhuiskaart met inge
drukt 1 cent postzegel, afgestempeld te Weltevreden 9.X.1929 
waarnaast een postzegel werd geplakt van 4 cent, afgestem
peld 15.10.29. Op de voorzijde kwam nog een omlijnd 2regelig 
stempel voor, 88x20 mm. RETOUR AFZENDER / TENZY 
GEFRANKEERD MET terwijl het bedrag, 4 cent, 
met anilinepotlood is ingevuld. Op ons verzoek was inspecteur 
Hajenius zoo welwillend ons de vo'lgende inlichtingen over de
zen stempel te versdhaffen: „Die kaart kon in die dagen nog 
n'et als verhuiskaart naar Nederland (worden verzonden en 
moest dus worden gefrankeerd volgens het tarief van een 
briefkaart. Er is nu een bepaling, dat men andere stukken dan 
brieven en' enkele briefkaarten, welke ontoereikend z;jn ge
frankeerd, aan den afzender, zoo deze bekend is, teruggeeft. 
Eigenlijk had men deze kaart kunnen doorlaten, doch dan zou 
Strafport verschuldigd ziin geweest. De afzender heeft nu de 
bevoegdheid om binnen 24 uur de stukken bij te frankeeren, 
de reeds afgestempelde z:gels op bedoelde stukken worden 
dan nog als geldig beschouwd, dus in rekenin? gebracht bij 
de beoordeeling of het versehuldigde port volledig is voldaan. 
In Weltevreden komen dergelijke gevalletjes nogal eens een 
keertje voor. Daarom heeft men daartoe een stempel laten 
aanmaken, waarmede men den afzender inlicht onder opgave 
van het bij te betalen bedrag; dat is natuurlijk eenvoudiger 
dan telkens een kattebe'letie schrijven. Of er op andere kan
toren ook dergelijke stempels ziin is niet bekend. Het zijn geen 
stempels welke officieel door den dienst zijn voorgeschreven, 
ze zijn door het kantoor zelf aanïekoc'ht, c.q. op verzoek in 
onze werkplaatsen aangemaakt, omdat men met dat stem
peltje veel schrijfwerk uitspaart." 

SURINAME. 
Behalve de reeds in het vorig nummer beschreven aan

komstreclamestemp:! KOOPT NU / GROENE KRUIS / 
ZEGELS werd op de mailaankomstdagen in Maart j.1. op de 
stukken door het postkantoor te Paramaribo een reclame
stempel gep'aatst SURINAME (in boogvorm boven) LEGER 
DES HEILS / STEUNT ONS WERK / APRIL  MAAND 
VAN / ZELFVERLOOCHENING. 

Wij danken den heer L. Relijveld beleefd voor toezending! 

NEDERLAND. 
Dienstorder 720 van 27 Augustus 1930 luidt: 
1. Nadat ter zake door de gebruikeTs van frankeermachines 

met den direc:eur van het betrokken postkantoor overleg is 
gepleegd, kunnen voortaan bij uitzondering door middel van 
een frankeermachine gefrankeerde stukken in een brievenbus 
worden geworpen. 

2. Deze stukken behooren dan te worden gesloten in een 
omslag van helder roode kleur, welke in den linkerbovenhoek 
van de voorzijde van de aanduiding „dadelijk openen" is voor
izien en diagonaahgewijs over de voorzijde het woord „fran
keermachine" draagt; op de achterzijde van den omslag moet 
een aanwijzing van het type en 'net identiteitsnummer der be
trokken machine voorkomen. De door de gebruikers te bezigen 
omslagen, als vorenbedoeld, zijn onderworpen aan de goed
keuring van den directeur van het betrokken postkantoor. Een 
model voor deze omslagen zal binnenkort worden toegezonden. 

3. De directeuren der kantoren, waaronder frankeerma
ch'nes ressorteeren, gelieven de betrokken gebruikers over
eenkomstig het vorenstaande in te lichten. 

Massabaarfrankeering. 
Hierin is inmiddels wederom een nieuwe waarde gestempeld; 

wij melden „Sneek" met waardeaanduiding „3 Cent" links van 
het plaatsnaamdatumrondje. Afdruk in roode kleur. 
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Francotyp. 
Machine 187. 
Model C4, sedert half Augustus 1930 in gebruik bij de N.V. 

Verkade's Fabrieken, te Zaandam. Tusschen datum- en waarde
stempel haar fabrieksmerk, de bekende ruiter, en daaronder: 
„Verkade". 

Machine 190 V. 
N.V. Boeke & Huidekooper, te Haarlem, stempelt sedert Juli 

in haar vijfde type, thans tusschen datum- en waardestempe-1 
het woord: „Ploegen". 

Machine 205. 
Model C4, sedert eind Juli 1930 in gebruik bij de firma 

Hope & Co., te Amsterdam. Tussdhen datum- en waarde
stempel een draak met wapenschild afgebeeld. 

Machine 231. 
Model C3, tijdelijk gebruikt bij de N.V. Albino Mij., te Gro

ningen. Waar in Juli j.1. de machine 105, bij deze firma in 
gebruik, defect was, is die opgezonden geworden en tijdelijk 
daarvoor machine 231 in gebruik gesteld. Wij kennen een af
druk, zonder tekst tusschen datum- en waardestempel, van 
38.7.30. 

Machine 237 IL 
N.V. Kon. Pharm. Fabriek v.h. Brocades-Stheeman & Phar

macia, te Meppel. Sedert 15 Augustus j.1. stempelt deze ma
chine in haar tweede type, thans tusschen datum- en waarde
stempel een afbeelding van een vlag, waar in de drie banen: 
„JECOVITOL / Levertraan met geijkt / Vitaminen-Gehalte" 
en waaronder: „BROGAPHARM". 

Machine 246. 
Model C3, einde Juni 1930 in gebruik genomen bij de N.V. 

Textielfabriek Gebrs. Van Wijk & Co., te Leiden. Tusschen 
datum- en waardestempel een dubbel ovaal, in den rand naam 
der firma en in het middenstuk een weversspoel en klosje. 

Machine 249. 
Model C3, sedert begin Augustus 1930 in gebruik bij de N.V. 

Centrale Suikermaatschappij, te Amsterdam. Tusschen datum-
en waardestempel een ovaalvormige afbeelding van een beet
wortel en suikerriet en daarover de 'letters „C.S.M.", het ge
heel omrand door den naam dezer N.V. in een kleine hoofd
letter: „— Centrale Suiker Maatschappij — Amsterdam", 
en 'links van den datumstempel drieTeigelig: „WESTER / 
SUIKER / DE BESTE". 

Machine 258. 
Model C3, sedert 11 Augustus 1930 in gebruik bij de N.V. 

Drukkerij v.h. L. E. Bosch & Zoon, te Utredht. Tusschen 
datum- en waardestempel: „UTRECHTSCH-D AGBLAD / 
N.V. Drukkerij v.h. / L. E. Bosch & Zoon". 

Machine 262. 
Model C4, sedert begin Augustus 1930 in gebruik bij N.V. 

Magazijn „De Bijenkorf", te Amsterdam C. Tusschen datum-
en waardestempel een afbeelding van een bijenkorf en daar
naast in schrijfletters „De Bijenkorf heeft 't". 

Machine 263. 
Model C4, sedert 28 Juni 1930 in gebruik bij de N.V. Neder-

rijnsche Scheepvaart Maatschappij, Postbox 838, te Rotter
dam. Tusschen datum- en waardestempel de afbeelding van 
een vlag, waar in de middelste baan de letters „N. S. M. / R." 
aangebracht zijn. 

Machine 272. 
Model C3, sedert 5 Augustus 1930 in gebruik biJ de fa. 

H. B. Sterenborg Stoom-schoenenfabriek, te Lichtenvoorde. 
Tusschen datum- len waardestempel de letters H. B. S. in 
ovaaltje op rooden ondergrond en daaromheen „GEDEPO
NEERD-HANDELSMERK". 

Machine 276. 
Model C3, sedert half Augustus 1930 in gebruik bij de N.V. 

W. A. Sdiiolten's Aardappelmeelfabrieken, te Groningen. Tus

schen datum- en iwaardestempel: „W. A. SCHOLTEN / 
KLEEFSTOFFEN / GLUESCOLLES". 

Machine 331. 
Model C4, sedert 30 Augustus 1930 in gebruik bij de N.V. 

Uitgevers Mij. C. Misset, te Doetinchem. Tusschen datum- en 
waardestempel de firmanaam: „C. Misset Uitgevers Maat
schappij N.V.". 

Machine 332. 
Model C4, sedert half Augustus 1930 in gebruik bij de N.V. 

Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken, te Oss. Tusschen 
datum- en waardestempel 'het handelsmerk dezer N.V., n.1. een 
hart, waarin een zwaan afgebeeld en daaromheen in dubbelen 
cirkel: „Zwanenberg's / Vleeschw. Conserven". 

Hasler. 
Machine H. 517 IIL 
N.V. Dagblad Drukkerij „De Tijd" 't Kasteel van Aemstel, 

te Amsterdam. Deze machine maakt ook afdrukken met alleen 
de kasteel-afbeelding tusschen datum- en waardestempel, en 
du5 zonder reclame-aanduiding li'nks van het datumstempel. 

Machine H. 527. 
Sedert 13 Augustus 1930 in gebruik by' de N.V. Van Berkei's 

Patent, te Rotterdam. Tusschen datum- en waardestempel: 
„Berkel" in schrijfletter. 

Machine H. 528. 
Sedert begin September 1930 in gebruik bij het Nederlandsch 

Cement Syndicaat, te 's-Gravenhage. Tusschen datum- en 
waardestempel „Cement". 

Machine H. 530. 
Sedert 8 September 1930 in gebruik biJ de Onderlinge 

Brandassurantie N. C. B., te Tilburg. Tusschen datum- en 
waardestempel: „VERZEKERINGEN / N. C. B.". 

Machine H. 532. 
Sedert 28 Augustus 1930 in gebruik bij de firma Ruys & Co., 

expediteurs, te Amsterdam C. Tusschen datum- en waarde
stempel: 

I, R_y YS 6»C/ROTTERDAM] 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Door bemiddeling van den heer W. Hajenius, te Bandoeng, 
mochten wiJ wederom enkele opgaven ontvangen. Wij melden: 

Machine 2. 
Ned.-Indische Escompto Maatschappij. Deze machine is in

middels buiten gebruik gesteld en vervangen door machine 10. 
Machine 13. 
Deẑ e machine is inmiddels in gebruik genomen bij de firma 

Van Nie & Co., te Medan. Een omschrijving van den stempel
afdruk kunnen wij tot onzen spijt ditmaal nog niet geven. 

Machine 14. 
In gebruik genomen bij de Inlic'htingendienst der D.P.V. en 

Avros, te Medan. Tusschen datum- en waardestempel een vijf-
straliige stervormige figuur. 

Machine 17. 
In gebruik genomen bij de N.V. Amsterdamsche Mij. voor 

Levensverzekering, te Soerabaja. Tusschen datum- en waarde-
stempel: „AMSTERDAMSCHE". 

Machine 22. 
Borneo Sumatra Handel Mij., te Soerabaja. Tusschen datum-

en waardestempel „BORSUMIJ" en daaronder de wapens en 
omranding in grooter formaat, maar overigens geheel gelijk 
aan die, aangebracht in machine 112 (Borsumij, 's-Hage). 
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C. H. BLANSERT t _ 
Op 16 Juni j.1. vond op de Algemeene Begraafplaats te 

Haarlem de teraardebestelling plaats van den hser C. H. 
Blansert, in leven secretaris der afdeelinig Haarlem van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

Uit de aanwezigheid van vele bestuurs- en gewone leden 
onzer afdeeling bleek ten volle de waardeering, welke de heer 
Blansert als bestuurslid genoot en welverd end was zeker het 
afscheidswoord, aan de groeve gesproken door den voorzitter 
der afdeeling, den heer P. A. Leupen. 

Deze getuigde van den welwillenden, vriendelijken persoon 
Blansert en van diens vele verdiensten als bestuurslid der 
afdeeling. 

Een krans aan de baar gehecht vertolkte den dank der 
afdeeling. Hij ruste in vrede! 

De waarnemend secretaris, 
ED. A. VAN BILDERBEEK. 

Noot der redactie. Door een betreurenswaardig misverstand, 
dat tot leedwezen der redactie plaats vond, geschiedt de op
neming van het vorenstaande eerst in dit nummer. 

A. C. VOSS t 
Zondag, 24 Augustus j.1., overleed de heer A. C. Voss, zacht 

en kalm, na een 'langdurig en smartelijk lijden, en den 27en 
daarop iwerd zijn stoffelijk overschot aan den schoot der aarde 
toevertrouwd. 

De Nederlandsche Vereeniging was vertegenwoordigd door 
den heer L. van Essen, te Hilversum. 

Een overvloed van bloemenpracht bewees, dat de overledene 
een groot aantal vrienden achterliet. 

Het joviale en opre-chte karakter, dat ik in hem reeds gekend 
heb als schoolmakker, heeft zich n̂ izjjn verdere levensbaan 
niet verloochend. 

Als philatelist geboren, want zijn vader behoorde reeds tot 
de eerste verzamelaars, bezat hij een alge'.-neene kennis van 
de postzegelwetienschap, en wü allen weten, dat hij een vraag
baak was voor velen. 

Ledigheid kende hij niet en buiten zijn vele liefhebberijen 
beoefende hij look de schilderkunst. Niet onverdienstelijke 
stukken sieren zijn woning. 

Zij die hem gekend hebben, weten dat een goed mensch is 
heengegaan, maar n'et allen weten, dat in hem ook een held 
is gestorven. De vreeselijkste aller ziekten knaagde aan zijn 
levensdraad ert hoewel zijn intellect hem deed begrijpen, dat 
genezing niet mogelijk was, droeg .lij zijn lot met mannen
moed. Een k'acht kwam bijna niet over izijn lippen; het ver
driet zijner vrouw en zijner dochter wilde hij niet verzwaren. 

Met recht zou op zijn grafsteen gebeiteld kunnen worden: 
„Hier rust een held". 

In hem is heengegaan een sieraad voor de samenleving, en 
voor de philatelic een niet te vervangen kenner. 

Amsterdam, 29 Augus'tus 1930. W. S. VAN DER ZEE. 
De redactie moge hieraan nog een kort woord toevoegen. 
Met Alko Christiaan Voss is een ku.idig philatel st en een 

toegewijd medewerker aan ons blad verloren gegaan; hij laat 
een ledige plaats achter, die niet licht kan worden ingenomen. 

Hoezeer hem ds waarachtige p'iilatelie, vrij van alle spe
culatie en minderwaardige aanhangselen, ter harte ging, is 
den lezers van het Maandblad herhaaldelijk gebleken. Zijn 
uitgebreide kewnis stelde hij i^aarne ter beschikking van 
minder-deskundigen en velen onzer lezers hebben in den loop 
der jaren gebruik gemaakt van zijn adviezen en antwoorden, 
neergelegd in de door hem verzorgde rubriek „Vragenbus". 

A. C. Voss was oprichter der afdeeling „Gooi en Eemland" 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postizege'lverzamelaars; 
voorts zijn van hem enkele philatelistische werkjes in druk 
verschenen, o.a. een catalogus van de Nederlandsc'he en kolo
niale uitgiften, waaruit een schat van kennis spreekt. 

Moge het den nagelaten betrekkingen tot steun zijn, dat de 
overledene zich in den loop der jaren tal van vrienden mocht 
verwerven, niet In het minst door zijn rechtschapen karakter, 
waardoor hij de waarheid voor alles liefhad. Hij ruste in vrede. 

Aan de weduwe en de dochter de betuiging van onze diep
gevoelde deelneming. 

XLVII. 
NOG EENS DE NED.-INDIE VLUCHTEN. 

Wij verzuimden er tot dusverre meMing van te maken, dat 
ook andere postadmlnistraties met bovenbedoelde vluchten in 
het laatst van 1929 verzonden. 

Zoo toont de heer G. A. G. Thoolen ons de volgende kaart 
uit Weenen, gestempeld 25 November 1929; aankomst Welte
vreden 10 December d.a.v. 

De kaart is gefrankeerd met 115 grosc'hen. De Oostenrijksche 
post verzond met de vlucht van 28 November 1929 correspon
dentie voor Perzië, Iraq, Britsch-Indië, Siam, Indo-Chine en 
Ned.-Indiè, totaal 77 brieven en 2 kaarten. Met de vlucht van 
12 December d.a.v. 91 brieven en 21 briefkaarten. 

Voorts een brief uit Saigon, voorzien van de aanwijzing 
„Par Avion B'kok-Par s" en voorzien van den rooden stempel 
in rechthoek 

Par Malle Aérienne 
Hollandaise. 

Datum van afstempeling 1 Januari 1930, stempel van aan
komst te 's-Gravenhage 18 Januari d.a.v. 

Genoemden heer dank vtoor inzage. 

SURINAME. 
Bij besluit van den Administrateur van Financien van 5 Juli 

1930, nr. 3086a, opgenomen in het Gouvernements-Advertentie-
blad nr. 58, zijn de volgende tarieven en vooriwaarden vast
gesteld Voor de verzending per luchtpost: 

„Het bijzondere luchtrecht, dat nevens het gewone inter
nationale port voor poststukken van welken aard ook, woi-dt 
geheven, bedraagt: 

Voor de route Zuidwaarts: 
naar Brazilië (postkantoren te Montenegro, Belem (Paia), 

Sao Lu z, Fortalcza, Natal, Parahiba, Pernambuco, Maceio, 
Aracaju, Sao Salvador (Bahia), Caravellas, Victoria, Campos-
Barras, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Paranagua, Floria-
napolis. Porto A'egre, Pelotas) 10 cents per 5 gram; naar 
Uruguay (postkantoor te Montevideo) 20 «ents per 5 gram; 
naar Argentinië (postkantoren te Buenos Aires, Mardel Plata, 
Jlosar o, Cordoba, Acumul, Salta, Yacuiba, Mendoza) 25 cents 
per 5 gram. 

Voorts gelden voor de route Noordwaarts, zoowel per vlieg
tuig der Paa American Airways Inc. als der New-York Rio 
Buenos Aires Line, onderstaande tarieven: 

naar Demerara en Trinidad 15 cen*̂ s per 5 gram; naar Lee
ward Islands, Windward Islands en Porto Rico 25 cents per 
5 gram; naar San Domingo, Haïti, Cuba, Miami, New-York en 
overige plaatsen in de Vereen'gde- Staten 40 cents per 5 gram; 
naar Bahamas 45 oents per 5 gram; naar Britsöa Honduras, 
Guatemala, Honduras, Salvador en Nicaragua 55 cents per 
5 gram; naar Costa Rica en Canal Zone 60 cent per 5 gram. 

Aangeteekende stukken worden medegegeven, echter geen 
stukken met aangegeven waarde. 

Behalve naar opgemelde kantoren worden poststukken mede-
gegeven voor a'le andere plaatsen, teneinde per gewone mail-
gelegenheden verder te worden vervoerd, mits op die stukke 'i 
du'delijk wordt vermeld tot we'ke der bovengenoemde kantoren 
vervoer per luchtmail verlangd wordt. 

Voor de verantwoording van het luchtrecht moet gebruik 
igemaakt worden van frankeerzegels, terwijl de stukken moeten 
voorzien zijn van de aanduiding „luchtpost par avion". 

De algemeene bepalingen betrekkelijk de verantwoordelijk
heid van den Surinaamschen postdienst voor aangeteekende 
stukken en schadevergoeding in geval van verlies — gevallen 
van overmacht uitgesloten — zijn van toepassing op de per 
luchtpost verzonden aangeteekende stukken." 

Het nummer van 15 Juli 1930 bevat het volgende: 1 
„De Administrateur van Financien maakt bekend dat deB 

aangekondigde luchtpostverbinding tusschen Paramaribo e r | 
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Nickerie izal plaats hebben lederen Vrijdag van Paramaribo 
naar Nickerie en lederen Woensdag van Nickerie naar Para
maribo, telkens per vliegtuigen van de Pan American Air
ways Inc. 

Voor de eerste maal zal 'het vervoer van luchtpost plaats 
hebben: 

van Paramaribo naar Nickerie op Vrijdag 18 Juli e.k.; 
van Nickerie naar Paramaribo op Woensdag 23 Juli d.a.v. 
In herinnering wordt gebracht dat het luchtrecht, verschul

digd nevens het gewone binnenlandsche port, bedraagt 12K et. 
per 5 gram of restend gedeelte van 5 gram voor poststukken 
van welken aard iook. 

Aangeteekende stukken worden eveneens vervoerd onder 
gelijke bepalingen betrekkelijk de verantwoordelijkheid van 
den Postdienst voor zulke stukken en voor schadeloosstelling 
in geval van verlies en overmacht als geldig bij vervoer per 
gewone mailgelegenheden. 

Voor de verantwoording van het luchtrecht moet gebruik 
gemaakt worden van frankeerzegels, terwijl de stukken moeten 
voorzien zijn van de aanduiding „per luchtpost". Het verdient 
aanbeveling om voor de verzending gebruik te maken van 
lidht papier en lichte enveloppen. 

De sluiting van de post Voor deze mails zal te Paramaribo 
samenvallen met de sluiting der overige mails voor de P. A. A. 
Inc., voor de eerste maal derhalve op Donderdag den 17en Juli 
e.k. des namiddags 5 uur, teriwijl te Nickerie voor tijdige aan
kondiging van het sluitingsuur zal worden zorg gedragen door 
den postdirecteur aldaar. 

Bij de eerste mailzending — in beide richtingen — zullen de 
stukken voorzien worden van een speciale alleen voor deze 
gelegenheid geldende stempeling, ter aanduiding dat de ver
zending heeft plaats gehad per eerste binnenlandsche lucht
postzending. 

Philatelisten die van deze gelegenheid wenschen gebruik te 
maken zullen in eigen belang handelen door tijdig hunne 
stukken ter post te bezorgen «n daarmede niet te wachten 
tot het laatste uur, opdat er meerdere zorg bij de afstempeling 
der stukken kan worden genomen, dan anders mogelijk is. 

Nadere inlichtingen zijn desgewenscht te bekomen bij de 
Postdirecteuren van Paramaribo en van Nickerie. 

Aangezien een cliché van het m violet afgedrukte stempel 
niet te vervaardigen is, volgt een korte beschrijving: 

Rivier-gezicht met inboorlingen in kano, daarboven een wa
tervliegtuig. Aan den voet: „Pariamaribo-Nickerie Vice Versa." 
In dubbelcirkel: „Eerste Binnenlandsche Luc'htpostverzending"' 

De heer H. L. Relijveld, secretaris der Eerste Surinaamsche 
Philatelisten-Vereeniging te Paramaribo, schrijft ons nog het 
volgende: 

De teekening is afkomstig van den heer Piet van Duikeren, 
huisbewaarder-bode bij de Posterijen, welke heer reeds eerder 
proeven heeft afgelegd van zijn reclamekunst. 

De stempel wordt zoowel n a a r als v a n Nickerie gebruikt. 
Aan den voet is een afdruk van den gewonen dagteekening-

stempel geplaatst. 
Alle berichtgevers hartelijk dank. 
Wegens gebrek aan plaatsruimte moet het uitvoerig artikel 

over de jongste Zeppelin-postvaarten blijven liggen tot het 
volgend nummer. v. B. 

LEERRIJK VERZAMELEN. 
CAUSERIE GEHOUDEN VOOR DE H. F. V. 

door A. STARINK Jr. 
II. 

Mijn album doorgaand, vind ik eers(t Albanië. 
Almee de eerste zegels, die wij allen kennen als Skander-

beg-zegels, roepen voor dat volk de herinnering wakker aan 
hun Willem den Zwijger. Skanderbeg (volgens mijn aantee-
kening beteekent dat „Alexander de Aanvoerder") heette 
George Castriota en was, als prinls van Albanië, in het begin 
der 14e eeuw gijzelaar in Turkije. Hij leerde er de krijgskunst, 
vluchtte en streed daarna jarenlang aan het hoofd van zijn 
volk tegen de Turken, die hij versloeg, waardoor hij zijn land 
bevrijdde. Hü kooi zelfs later hulp gaan verleenen aan Ferdi
nand I, koning van Sicilië. Het strekt zijn volk tot eer, dat de 

eerste zegels de herinnering aan hem wakker roepen en klaar
blijkelijk trekt het een parallel tusschen hem en Aohmad ben 
Zoegoe, dien zij in Üe laatste zegiels vemeeuwigen. Ook deze 
vorst was n.1. in Turksche gevangenschap, ook hij leerde er 
de krijgskunst, ook hü streed jarenlang voor en met zijn volk, 
zooals wij het vroeger deden, met kaperis en benden. En bekijk 
ik dan mijn album, dan treft het, dat ihet thans Italië isi, dat 
hem de helpende hand reikt, terwijl het in. de 15e eeuw, bij 
Skanderbeg, het omgekeerde was.« 

Bij de Mibrettzegels zou heel wat te vertellen zijn, maar 
laten wij het alfabet volgen en gaan eens naar Armenië. 

De daar 'bekende opdruk, een grotote Z met een kleine er 
doorheen, isi de afkortinig van Armeensohe Republiek, maar 
heeft een dubbele bedoeling. Armenië, zoowel als Kaukasië en 
nog e'enige andere negorijen, gebruikten, afgesneden als ze 
waren van Ruislaind en nog niet aangesloten bij de Postunie, 
de zegels van Rusland waarvan ze voorraad bezaten. Alras 
ontstond in die zegels groote speculatie, niet om de zegels, 
maar om hun roebelwaarde, die in de omliggende landen zeer 
verschillend walsi en waardoor men dezelfde zegels biJ zijn 
buurman met flinke winst van de hand kon zetten. Men voor
kwam dit met dezen opdruk! 

De eerste werkelijke senie van dit land, besteld bij Ohassepot 
te Parij ä, zou te laat komen, omdat het voorloopig bewind al
weer door de Sovjets was verjaagd. Toen verkocht hun ver
tegenwoordiger te Parijs de in Bern reeds ingeschreven zegels 
en zoo kwamen ze in den handel! Laat me even releveeren, 
dat de op een dier zegels voorkomende Iberg de Ararat is, in 
de bijbelsche geschiedenis bekend als de rusitplaats van de 
arke Noachs. 

Mijn Yvert-album voert me dan naar Allemagne! 
Het treft, dat in üit land met een in alles voorgaand heer-

schersgeslacht als de Hohen'zollern, nimmer een zegel is ver
schenen met een regeerend hoofd, en dat eerst de republiek 
daarin verandering heeft gebracht. Spotvogels hebben be
weerd dat men dit, tijdens het keizerrijk, niet deed om het 
„likken van hooge oomes" niet aan te moedigen, anderen zeg
gen omdat men het „grober Unfug" vond, indien de keizer 
een burgerlijk stempel kreeg. Hoe het zij, de eerste hooge 
zegels gaven de eerste afbeeldingen van hooge oomeis, en wel 
in de serie 1, 2, 3 en 5 mark. 

Die zijn de bijschriften waard. De eerste is het Berlijnsehe 
postkantoor, de tweede een mooie voorstelling van de ver-
eeniging van Noord en Zuid, met op den achtergrond links 
het Zuid-Beiersche gebergte en rechts de Noordspits van het 
eiland Rügen, terwijl het middenstuk is het beroemde beeld 
„Victoria" voor het raadhuis te Saarbrücken. De derde geeft 
de onthulling van het standbeeld van Wilhelm I te Berlijn, 
op den achtergrond het Tuighuis. De vierde en hoogste waarde 
geeft het herdenkingsfeest in de Witte Slotzaal te Berlijn van 
het 25-jarig bestaan van het Duitsche keizerrijk. De keizer in 
het midden, nachts van helm de ministers, linkis de ridders der 
orde van den Zwarten Adelaar, aan het hoofd waarvan prins 
Albrecht van Pruisisten. 

Een van de kenmerken der republiek is het uitgeven van 
zegels met een beteekenis. 

De eersite zegels dragen dan ook het opschrift: Deutsche 
National Versammlung en dolen de wereld kond, dat voor 
Duitschland een nieuwe tijd is aangebroken. Vandaar de nieuwe 
loten aan den ouden eikestam op de zegels. 

Als we de republiekzegels bestudeeren blijkt ons, dat het 
met de positzegelsprake al net gaat als met den bijbel: ieder 
legt er zijn eigen uitleg bij! Wat het trotsohe keizerrijk inder
tijd had aangenomen als symlbool voor zijn eeniheid en victorie, 
op de bovenomschreven 2-markzegels, neeimt de republiek on
gewijzigd over als blijk van hare vereeniginig. 

Moeten we nu de minder goed verzorgde „nieuwe uitgiften" 
ook beschouwen als een symbool? 

Voor mijn „doorloop" is er nog te veel bij Allemagne, ik 
sla over en ga naar Autriche om een enkelen greep te doen. 

Sohitteriend zijn de uitgiften; ook zonder bijschriften zijn 
veSe ervan duidelijk, maar toch helderen die biJ de serie der 
Nibelungen vele vergeten fragmenten op! 

Bij de „FeMpost"-uitigifte een typische vermelding. Even
als alle mooie uitgiftien van Ooistenrijk zijn deze uitgegeven 
door de National Druckerei te Weenen. Bij de latere over
drukken, in benarden tijd, hield de diireeteur'daarvan, de heer 
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Hesse, zich „beleefd aanbevolen" voor opgaven van gewilde 
plaatfouten, vergissingen en dergelijke. Is dat geen ideaal 
leverancier voor speciaalverzamelaars ? Gelukkig gaat het biJ 
ons nog anders, al vroeg dan ook indertijd de Nieuwe Rotter
dammer om „enkele plaatfoutjes" ter bevordering van den 
verkoop van de kinderzegels! 

't Zou enkele vergaderavonden vullen, indien men een lezinig 
wilde houden over alle bijschriften, maar enkele wil ik nog 
vermelden. 

Bulgarije. Weet men dat dit land de iprimeur heeft, dat er 
door een andere mogendheid tegen een uitgifte is geprotes
teerd? Yougo-Slavié deed dit tegen de 1915-16 uitgifte, de 
z.g. Macedonie-uitgifte. Bij dezen „postaegeloorlog" bleef de 
Volkenbond buiten werking, maar de zegels werden inge
trokken. 

De nrs. 48 en 49 geven afbeeldingen van de houten kanon
nen, gebruikt in den bevrijdingsoorlog tegen de Turken en 
die steeds als heiligdommen zijn bewaaaxl. 

In dat Balkanland ging het anders Spaansch toe. Van de 
zegels, uitgegeven ter herdenking van den Engelschen jour
nalist Boucher, wanen zulke groote hoeveelheden van de uit
gifte gestolen, dat de regeering het verdere gebruik verbood! 

Denemarken. De bij schrijving bij den opdruk „Post Faerge" 
zagt me dat dit beduidt dat die zegels alleen werden gebruikt 
als toeslag op pakketten die per boot tusschen Logrov en Ag-
gensund werden verzonden, en dat „Gebyr" geen porto is, 
zooals velen denken omdat hij bij de portzegels staat, maar 
dat zegels met dat opschrift dienen, ter kwijting van diensten 
door het postpersoneel beweizen, als inlichtingen, enz. Zou 
de Bond dat niet eens kunnen voorstellen aan onze posteryen ? 

Weet men dat Dantzig, de stad met haar vele oud-Hol-
lamdsche gevels, het Amsterdamsahe koggeschip in hare post
zegels heeft? 

Aan Fiume is niet te beginnen! D' Annunizio was, op post-
zegelgeibied, al even vruchtbaar als zijn vriend Musisolini nóg 
is! Zijn doodskopachtig conterfeitsel met het omschrift „Hic 
manebimusi optime", djw.z. „Het is beter hier te blijven", ken
nen allen, maar misschien is het niét zoo algemelen bekend, 
dat zegel nr. 88 van San Marino in zooverre met Fiume in 
verband staat, dat het een herinnering is aan een royale bui 
van Mussolini, toen hij het Nederlandsche spreekwoord toe
paste, dat het gemakkelijk riemen snijden isi van andermans 
leer en het eerst bij Fiume behoorende eïïainid Arbe cadeau 
gaf aan San Marino! 

Frankrijk heeft een enkele maal op één zeigel zooveel moge
lijk willen doen uitkomen. De 25 centimes 1924 Olympiade 
geeft n.l. de Fransiche stedemaagd, op haar uitgestrekte hand 
het bekende Grieksche beeld van Samothrake, de „Overwin
ning", 'en op den achtergrond Parijs met de torens der Notre 
Dame en de brug over de Seine. 

Nóg meer legde zij vast in de 15 September 1927 uitgegeven 
zegels bij het bezoek van het Amerikaansohe legioen. Men 
ziet de beeltenissen van George Washington en Jean Paul 
Lafayette, het vliegtuig van Lindlberg, de „Spirit of St. Louis'' 
en bovendien het stoomschip „Paris" bij den ingang van de 
haven van New-York. 

Een der imooiste zegels van Griekenland is izeker, qua voor
stelling, de kleine 25 'et. violet, uitgegeven ter herinnering 
aan de heldhaftige verdediging van Missolonghi tegen de 
Turken. Men ziet de Grieksche maagd bezig de namen der 
heldhaftige verdedigers te griffen in de tafel der geschiedenis. 

Bij Ingermanland een typische noteering. Dit land, later bü 
Rusland ingelijfd, had slechts één postkantoor, Kirjasato, en 
vandaar kon men Slechts met één land correspondeeren, n.l. 
Finland. Geen overdreven postbegrooting dus. 

Italië, land vol herinneringen, lang voor Mussolini reeds 
aan de spits wat herinneringszegels betreft, doet het na diens 
optreden nog meer^ 

Van de zeer vele bijschriften is er een zeker merkwaardig. 
Een der vele laatste uiitigifberi is die voor den 400en geboorte
dag van Emanual Philibert (den geharnasten ruiter). Deze 
krijgsman, bijgena,amd het IJzeren Hoofd, was n.l. landvoogd 
der Nederlanden. 

Ik sla eenige landen over en kom aan Polen. 
Daar weer een unicum. Zegel nr. 310 werd n.l. uitgegeven 

ten bate der „WeTkloozen Kassen", ëen nieuwe aanslag op 
Joris Goedbloed den Philatelist. 

Héél wat beroemdheden uit zijn rijke historie heeft dit land 
op zijn zegels, evenals Portugal, een land dat naast veel moois 
ook „rare" dingen door middel van zijn zegels deeld. 

Als oud^zeevarend volk kon het niet anders of de eerste 
herinneringszegels zijn gewijd aan het jubileum van Hendrik 
den Zeevaarder, maar dan direct volgt de biddende monnik, 
de heilige Antonius van Padua, met op den achterkant zooals 
velen denken een gebed. Dat is echter meer öen verheerlijking 
van dien heilige en beteekent: „O gezegende tong waarmede 
gij God preest; thans wordt geopenbaard hoeveel verdiensten 
gij bij God hadt.". 

Prozaïscher is het bijscihrift bij den opdruk „Assistencia", 
op meerdere zegels voorkomend. Die zegels was men verplicht, 
gedurende enkele daglen (bij sommigen zelfs acht dagen) te 
koopen en b\j te plakken naast het gewone porto. Deed men 
dit niet, dan bleven de brieven drie dagen liggen. Laat men 
zoo iets eens met de „vrije" Nederlanders probeeren! 

Stukken uit hun (geschiedenis leeren ons de zegels van dit 
land. Men gaat er met series op in! Zie öens de serie ter her
denking van den 400en geboortedag van den dichter-soldaat 
Luiz Vas de Camoens. In de goedboope nummers ziet men 
hem zijn oog verliezen in den veldslag bij Ceuta; als een 
drijvenden dikzak ziet men hem uit een schipbreuk het manu
script van zijn nationale heldendicht de „Lusiade" redden. De 
4e volgende zegels geven zijn beeld naar het ééne schilderij 
dat van hem bestaat, en dan volgt de band waarm de eerste 
uitgave van zijn beroemde „Lusiade" was gebonden. Eindelijk 
ziet men hem op zijn sterfbed, dan komt zijn praalgraf en 
zijn standbeeld. 

Wat al aanslagen op de philatelistische speculatieizucht 
pleegde dit land en blijft het plegen! Het gaf zegels uit voor 
den herbouw van Lissabon (224-225), voor het oprichten van 
oorlogsmonumenten (365-368), terwijl men aan dien oorlog al 
haast even weinig deed als aan de laatste olympiade, waar
voor men zegels uitgaf om de met-mededinging te financieren. 

Roemenie. Zou het u zonder bijschrift bekend zijn dat de 
wapenspreuk in het bekende watermerk „fragments d' ar-
moires": „Nihil isime Deo" beteekent „Niets zonder God", en 
is het u, zonder /bijschrift, wel eens opgevallen, dat van de 
voorstelling op de bekende serie der postkoets, uitgegeven bij 
de opening van het nieuwe postkantoor te Bukarest, een schit
terende verkleining voorkomt op de zeldzame hoogere zegels 
dier serie, met den kleinen koningskop „en imedaillon" en daar
onder het nieuw geopende postkantoor ? En wist ge dat de 
bekende opdruk cirkel met figuur en de letters P.T. de z.g. 
intoehtszegels van koning Ferdinand zijn en die opdruk een 
weergave is van zijn imonogram? 

Rusland, dat in onzen tijd geschiedenis maakt en daarvan 
vaak vastlegt in ziJn zegels, is vooral een priacht-studie voor 
onze jongeren in de philatelie. 

Bij zegels 102-110 b.v. zie ik staian „Achterschrift beduidt 
„Heeft gelijke waarde als zilveren wisselgeld"." Daarna volgl 
een klein bijschrift om te melden, dat tegelijk met deze ruil
middel-zegels de Sovjet, ziooals lang niet algemeen bekend, d< 
proef nam met por'tvrijdom. Toen dat niet vol te houden was 
nam men niet zijn toevlucht (1922) tot het Duitsche voorbeelt 
der milliarden-serieis, maar stelde de zegels gewoonweg weej 
tegen betaling verkrijgbaar, maar met een miillioenmaa 
de waarde! Daarnevens werd de roebel als kopekewaarde be 
rekend, b.v. een tsarenkopeke is 10.000 Sovjetroebel, enz. 

Nrs. 139-149 zijn uitgiften der Radenregeering, daarna vol 
gen de nrs. 150-152, uitgegeven 7 November 1921 als een her 
innering aan de October-revolutie. 

Enkele bijschriften herinneren eraan dat de Sovjets voo 
de beurs der Philatelisten directe belangstelling hadden. Maa 
ze zéggen het tenminste! De opdruk b.v. op nrs. 180-18> 
R.I.F.S.B. beteekent: „De philatelie ten bate der kinderen" 
en de bekende gouden opdrukken op de zegels van 1923 
„De philatelie aan de arbeiderssi imet 1 Mei 1923". 

Vermteldenswaard (vooral in dezen tijd van Beurspanieken 
is het bijschrift der zegels nr, 164-166. De zware hamer, ge 
hanteerd door de sterke volksvuist, draagt een lint waarop 
„Overwinning op het Kapitaal door den Arbeid", en als sp« 
kend symbool dezer overwinning zien wij in den rechterhoe 
van het zegel de verwoeste Beurs met daarachter de rookend 
schoorsteenen der nijvere fabrieken! 

Practisch, als geldmakerij, zijn de zogels nrs. 185-188. He 
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bijschrift meldt dat deize geen waarde-aanduiding hebben, en 
dat deze evenmin gelegen is in de kleur, 't Zijn weldadigheids-
zegels izónder vaste waarde, maar tegen een riïinimum van 
25 roeibel per stuk verkrijgbaar geslteM! Zou in ons land, met 
de bekende knoop in het kerkezakje, zooiets geen kans van 
slagten hebben? 

Valt het niet op dat d& Sovjets, verwoesters der cultuur, 
toch door hun zegels nrs. 340 en 341 hulde brengen aaïi de 
Academie van Wetemsichappen ter, gelegenheid van de 200-
jarige herdenking der stichting, door een afbeelding daarvan 
en het portret van den scheikundige Lomonosiow uit de eerste 
helft der 18e eeuw ? 

En weet men dat de zegels nrs. 383 en 384 zijn uitgegeven 
ter herdenking van de eerste Internationale Luchtpostconfe-
rentie in Den Haag? 

Voor een land, dat de wereld wil veroveren en daartoe elk 
middel goed ac'it, zijn de zegels nrs. 338-339 en 381-382 be
grijpelijk. De eerste twee. een herinnering aan hun radiogenie 
Popoff, hebben het desbetreffende opstehrift in de wereldtaal 
„Esperanto" zijn systeem propageerde. 
ranto gewijd. Zij zijn uitgegeven ter herdenking van den 40en 
verjaardag der Esperanto-stichting (en op dien herdenkings
dag vergchtenien). Het portret in den rechterbovenhoek is dat 
van dr. Zamenhoff uit Warschau, die onder den schuilnaam 
„Esperanto" zijn systeem propageerde. 

Zoo heb ik ook, met deze kleine opsomming van hetgeen de 
postzegels ons kunnen zegjen, propagianda willen maken voor 
iets, dat weliswaar geen systeem is, maar dat toch, syste
matisch toegepast, m.i. het verzamelen op een hooger niveau 
brengt. 

Wij le'zen, uit de verslagen onzer Vereenigingen in het 
MaandWad, wel eens de klacht dat voor de propaganda onzer 
liefhebberij onder de jeugd zoo moeilijk iets „pakktends" kan 
worden gevonden. Misschien wijsit mijn uiteenzetting wel in 
een goede richting! Ouders, die thans wel eensi het verzamelen 
tegengaan omdat het zoo „niets geeft", kunnen dan zelf hel
pen de liefhebberij van hun kind te maken tot iets moois, tot 
een studie als het ware! Ieder zal toegeven, dat het vaak aan
gestipte mit der aan te kweeken aardrijkskunde een klein 
veld is, dat in het niet zinkt bij het zoo oneindig groote veld, 
de op de zegels der volken vastgelegde historische fragmtenten 
na te gaan en te bestudeeren. 

Elke vereenigingsbibliotheek kan den leden daartoe veel 
geven; de vergaderingen kunnen daarmede meer philatelis-
tisich worden gemaakt, en als ik daaraan (waar onze hoofd
redacteur zoo vaak en terecht op wij'sf* ook maar een klein 
steentje heb bijgedragen, dan is mijn kleine moeite méér dan 
beloond! 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-Dienst. 

II. 
Voonbereiding van het civJele luchtverkeer elders. 

In de Vereenigdc Staten van Amerika had men, speciaal ten 
bjhoeve van het postvervoer, intusischen reeds enke'e lueht-
lijnani geopend. Ook n Europa (waren enkele luchtdienst'en m 
bedrijf genomen. De door beëindiging van den oorloig vrijge
komen machines werden izoo goed mogelijk pasklaar gemaakt 
voor het burgerlijk luchtverkeer. Uitbreiding van het kleine 
Europaesche luohtnet maakte in verschillende landen een on
derwerp van ernstige istudie uit. 

De „Elta" (Eerste Luchtvaart Tentoonstelling, Amsterdam) 
een van de best georganiseerde en geslaagde internationale 
luchtvaarttentoonstellingen, toont in Augustus 1919 het pu
bliek, wat op luchtvaartgeibied r^eds is bereikt en wekt de be
langstelling op voor Ihlet nieuwe verkeersmiddel. 

Kort daarop, den 7i3n October 1919, wordt in Nederland de 
„Koninklijke Luchtvaart Maatiachappij voor Nederland en Ko
loniën" opgerjcht, welke het vorig jaar haar tienjarig bestaan 
heeft kunnen herdenken en zich in dien tijd tolt één van de 

grootste en beste luchtvaartondernemlingen van Europa heeft 
ontwikkeld. 

Al deze gebeurtenilsisien iwerden in Ned.-Indië met belang
stelling gavolgd. De optimistisch gesftiemden waren zelfs de 
meening toegedaan, dat in korten tijd ook in dit eilandenrijk, 
zoo al geen voBedige luchtverkeersdiensten^ dan toch zeker 
luchtpostverbindingen tot istand zouden worden gebracht. Tot 
zekere hoogte droeg Ihjertoe bij de Engeland-Australië vlucht, 
welke door captain Ross Smith den 12en November te Houns-
low (Engeland) werd aangevangen. De gevolgde route ging 
via Ned.-Indië, van Banka over Java en de Kleine Soenda-
eilanden, op welk traject de noodige landinglsi- en noodlandings
terreinen in orde waren gebracht;. Dien 7en December 1919 
arriveerde de koene vlieger met zijn broeder en twee me-
caniciens in een Vickers Vimy Aeroplane op het vliegveld 
Kalidjati; drie dagen later, den lOen December 1919, werd op 
Australisch grondgebied, n.1. te Port Darwin, geland. 

Ross Smith vervoerde den eerfsten Nederlandschen lucht-
postbrief naar Ned.-Indië, n.1. een ibrieif van den minister van' 
Waterstaat en Koloniën in Nederland aan den gouverneur-
generaal van Ned.-Indië, 'tierwijl hij voorts den eersten lucht-
poabbriief van Ned.-Indië naar Australië overbracht, t.w. een 
brief van den voorzitter van de Commissie voor den Lucht-
vqrkeersdienst voor de Auisitralische autoriteiten, waarin bij
zonderheden werden gevraagd op luchtvaartgebied. 

Postale voorbereiding. 
Met het voorstel van de Commissie voor den Luchtverkeers-

dienst om zoo mogelijk met ingang van Maart 1920 op het 
traject Batavia-Soerabaja met land- en watervliegtuigen van 
l0ger en marine proefvluchten (te houden, kon de regeering 
ziah vereenigen. Zij gaf desiwege opdracht toit helt verrichtten 
van de noodige voorbereidingen. 

Intusisohen was de Ned.-Indisohe pootadministratie er be
reids toe overgegaan, zich op het gebied der luchtpost te 
orienteeren. Aangalzien het zich, in verband met de regeerings-
beslissiing, liet aanzien, dat in de naasjte toekomst met de 
proef-postvluchten sen aanvang zou worden gemaakt, werd het 
vraagstuk van het vervoer van post langs den ludhtweg gron
dig in studie genomen. Het eerste relsailtaat hiervan was, dat 
in overweging werd gegeven, evenals in andere landen, eten 
afzonderlijk port vasit te stellen voor de per vliegtuig te ver
voeren stukken en pakketten, t.w.: 

voor brieven: ƒ 1 , — per 20 gram; 
voor briefkaarten: 50 cent per enkele brielfkaant len voor elk 

der twee deelen van een briefkaart met betaald antwoord; 
voor poslipakketten (in het verkeer op Java en Madoera): 

tot en met 1 k.g. ƒ 6,—, boven 1 tot en met 3 k.g. ƒ 10,—, boven 
3 tot en met 5 k.g. ƒ 14,—. 

Tot de vaststelling en afkondiging van deze tarieven werd 
door de regeering niet overgegaan, aangezien nog geen zeker
heid bestond, wanneer met een min of meer geregelden lucht-
paal^dienst kon worden bcigonren. Beslilstt werd, dat by even
tueel te houden proefvluchten, waarbij gelegenheid tot het 
medegeven van post zou bestaan, voor de per luohtpost te ver
zenden stukken geen extra-recht zou wiorden geheven. Deze 
toeistand bleef, voor wat helb pajjtivervoer in het binnenlandsch 
verkeer van Ned.-Indië betreft, bestendigd tot 1927, in welk 
jaar voor het eerst van het publiek een lud'itrecht werd ge
heven voor het vervoer van poststukken langs den luchtweg 
op binnen den Indisahen arch'pel gelagen 'trajecten als bij
drage in de kcisten van dat vervoer. 

Voor het buitenilandsch luohtpostvervoer van Ned.-Indië, 
waaronder is te verstaan het vervoer van Ned.-Indische luoht
post langs buitenlandsche luchtlijnen c.q. met Inchtdiensten 
van Indiè naar het buiienland, werd reeds in 1926 een luaht-
recht vastgesteld en wel voor de vlucht Marseille-Rotterdam, 
wieike in 1926 door het comité vliegtocht Nederland-Indië (zie 
hierna) werd georgan'seerd. 

Poi= Vluchten in Ned.-Indië. 
Tot het houden van de door de Commissie voor den Lucht-

verkeersdienst voorgesltelde proefvluidhten tussohen Batavia en 
Soerabaja kon in 1920 nog n.et worden overgegaan. Het uit
zoeken en in bazit krijgsn, alsmede het in gereedheid brengen 
van de landings- en noodlandingsterreinen, nam veel meer tijd 
in beslag dan was verwacht, met gevolg, dat het onmogelijk 
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bleek reeds den len Maart 1920 met de proefvluchten te 
beginnen. 

Aangaz'en in ihet laailist van het jaar 1920 in dit opzicht een 
belangrijka vooruitgang viel te constateeren, welke de ver
wachting wettigde, dlat de grootste moeilijkheden waren over
wonnen, had de commissie de hoop, dat in 1921 inderdaad tot 
het houden van de door haar voorgestelde proefvluchten zou 
kunnen wordieni overgegaan. Deze verwachtiing zou echter 
eveneensi ijdel blijken te ziJn. 

Niettegenstaande de tegenslagen, werden in 1920 toch ver
schillende practische resultaten bereikt. De marine toch koes
terde het plan om, zoodia ovep- voldoende toestellen zou wor
den bagohikt, lenikele proefvluohtlen te doen met watervlieg
tuigen, waarmede dan, naar men aanvankelijk veronderstelde, 
maximaal veertig kilogram bn even- len pakketpost per toestel 
zou kunnen worden medegageven. Naderftiand moest, in ver
band met de bestahilkbare ruimte, dit voor de post gedachte 
laadvermogen voor de proefvluchten iworden verlaagd tot 20 
k.g., waarvan hoogstens 15 k.g. kon bestaan uit particuliere 
brieven- en pakketpost, terwijl de resteerende 5 k.g. (beschik
baar was voor regeeringaistukken. De pakket/ten aoudeni voorts 
van zoodanige afmetingen moeten zijn, dat zij konden worden 
geborgen in de voor de post bestemde ruimte. Het lag in de 
bedoejing de poststukken op ite bergen 'in een speciaal daar
voor vervaardigde waterdichte bergplaatsi met drijf vermogen, 
welke gemakkelijk uit het toestel kon worden genomien, zoodat 
bij eventoieele ongevallen de post niet verloren behoefde te 
gaan. Deze bergplaats bleek echter zoo klein tie moeten worden 
genomen (grondvlak 43x37 cm., bovenvlak 43x29 cm., hoogte 
43 cm.), dat zij niet voldoende ruimte kon bieden voor de ber
ging van postpakketten. In verband hiermede werd beslotlen, 
dat voorloopig geen piostpakketten ter verzending per lucht
post zouden worden toegelaten. 

Toen in April 1920 van de marine bericht werd ontvangen, 
dat, „weer en wind dienende", met een watervliegtuig eien 
tocht, tevens postvluoht, zou worden ondernomen van Tand-
jongpriok naar Telokhetong (Zuid-Sum'atra) (afstand pl.m. 
200 k.m.) en terug, werd door de Indische postadministratie 
een luohtpo'stregeling onüwiorpen, welke in ihet kort hierop 
n eterkwam: 

Per vliegtuilg kondsn, wat dei particuliere stukken betreft, 
alleen worden verzonden g e w o n e (niet-aangeteekende) 
b r i e v e n van normale afmetingen /en b r i e f k a a r t e n , 
welks s.tiukken waran te voorz'en van een duidelijke aarïwijzinig 
„per vliegbu'ig". Aangeteekende stukken, drukwerken, mons
ters, documlenten en pqstpakketten waren derhalve van ver
zending per vliegtuig uitgesloten. De poststukken moeeten aan 
het loket worden afgegeven op de daarvoor aangewezieni kan
toren; in de brievenbussen aangetroffen of bij andere dan de 
aangewezen kantoren aangeboden stukken kwamen niet voor 
verzending per vliegtuig in aanmerking. Voor verzending per 
vliegtuiig wa's geen bijzonder recht verschuldigd; de stukken 
moesten echter volledig izijn gefrankeerd volgens het gewone 
itlaräef. De verzieniding had geheel plaatB op risico van de af-
zendens; reclames omtrent vertraging of zoekraken werden 
door den postdienst niet in behandeling genomen. De per vlieg
tuig te verzenden particuliere correspondentie kon slechts op 
een bepaalden da;? c.q. bepaalde dagen op de aangewezen kan
tonen worden aangeboden en zou slechts worden aangenomen, 
totdat het gewicht van 15 k^g. was bereikt; de verzending van 
de daarna ter post bezorgde stukken, voorz'en van de aan
wijzing „per vliegtuig" zou met de gewone postgelegenheden 
plaatsvinden. Deze maatregel behoefde in de practijk niet te 
worden toegepast, aangeizien aan particuliere correspondentie 
nimmer het maximum van 15 kjg. werd bereikt. 

Voorts was nog de bepaling gemaakt, dat, indien de vlieg
tocht op den daarvoor vastgestelden dag wegens ongunstige 
weersgesteldheid n'et mocht do'orgaan, deze zou worden uit
gesteld '̂ot den daarop volgenden dag en de voorbanden per 
vliegtui'ig te verzenden post alsdan zou worden medegegeven. 
Deze toe-stand heeft zich enkele malen voorgedaan, zelfs is het 
voorgekomen, dat de voor verzending per vliegtuig bestemde 
correspondentie, wegens langdurig uitstellen van de vlucht, 
met de gSwone middelen moest worden doorgegeven. 

Met betrekking tot de 5 k.g. diianststukken was bepaald, dat 
op de Vluchten van Tandjongpriok naar elders de dienststuk-
ken uitsluitend van de Algemeene Secretarie (Buitenzorg) af-

x^ 
5.£I2Q3-4.N| 

komistig mochten zjjn. Voor de retourvluchten naar Tandjong
priok was ten aanzien van de dienststkken niet die beperking 
gesteld, dat uitsluitend dienststukken voor de Algemeene Se
cretarie te Buitenzorg mochten worden vervoerd. 

De hiervoor aangegeven regeling heeft ook voor ds later 
door de marine uitgevoerde proef-, tevens pwstvluchten, ge
golden. 

Aan het kantoor te Weltevreden 
werd een speciale „vliegpost-
daigteekeningstempel" verstrekt, 
waarmede de vandaar per vlieg
tuig te verzenden en de aldaar 
per luchtpost aangebrachte stuk
ken werden afgestempeld. Deze 
stempel, met 38 mm. doorsnede, 
vertoonde in het midden de ge
bruikelijke datum- en uuraandui
ding, met daarboven een afbeel
ding van een vliegmachine en 
den naam van het kantoor, en 
onder de datum- en uurbalk het 

woord „VLIEGPOST", terwijl dit geheel was omgeven door 
een rand van twee concentrische cirkels, waartusschen de 
woorden „NED. IND. POST-, TELEGRAAF- EN TELE
FOONDIENST". 

Naderhand zjjn ook soortgelijke stempels verstrekt aan de 
postkantoren te Semaranig, Soerabaja en Bandoeng voor het 
afstempelen van de verizonden «n onttvangen luchtpostcorres
pondentie. Op de andere dan de hier genoemde postkantoren 
werden de luchtpoststukken met den gewonen dagteekening-
stempel afgestempeld. 

De e e r s t e p o s t v l u c h t in Ned.-Indié vond den 28en 
April 1920 plaats, toen door de marine met een watervliegtuig 
een tocht van Tandjongpriok naar Telokbetong en terug werd 
gemaakt, waarbij, zoowel op de (heen- als op de retourvlucht, 
geleigenheid bestond tot het medegeven van brievenpost. Wel
tevreden verzond met deze (gelegenheid een luchtpostdépêche 
voor Telokbetong, waarin waren gesloten 60 brieven, 29 brief
kaarten en 2 dienststukken, totaal wegende 856 gram netto, 
terwij'1 Telokbetong op de i'etourvlu'ciht voor Weltevreden een 
postzak medegaf met 48 brieven, 39 briefkaarten en 5 dienot-
stukben, totaal gewicht 568 gram' netto. Voor een eerste post
vluoht, waarbij de gelegenheid tot verzending van luchtpost-
süukken tot enkele kantoren was beperkt, geen onbevredigend 
re-sultaat. De vliegtocht had een gunstig verloop. 

Na deze eerste posltvlucht zijn in 1920 nog verschülende 
proef- tevens postvluchten door den marinevliegdienst onder
nomen, waarvan de eerste op den Ven Mei van Tandjongpriok 
naar Cheribon en terug. Door Weltevreden' werd een zak 
brievenpost voor Cheribon medegegeven, waarin 45 brieven 
en 6 briefkaarten waren gesloten, netto 334 gram. 1 uur 52 mi
nuten na Ihet vertrek uit Tandjongpriok arriveerde deze lucht
post te Cheribon, alwaar de ontvangen 'luchtpoststukken met 
den gewonen dagteekeningsterapel werden afgestempeld, doch 
bovendien nog werden voorzien van een afdruk van een niet 
officieelen ovalen rubberstlempel met randschrift „Per vlieg
tuig Cheribon" en in het midden den datum „7 Mei 1920". 
Op dezelfde wijze werden de door Cheribon met het ten 2.20 u. 
n.m. terugkeerend vliegtuig medegegeven poststukken, t.w. 76 
brieven, 84 briefkaarten en 19 dienststukken, totaal 1.650 k.g. 
netüo, afgestempeld. Ten 4.23 uur n.m. werd deze post per 
vliegtuiig te Tandjongpriok aangebracht 

Het voornemen bestond om dem 14en van deizelfde maand 
een postvlucht van Tandjongpriok naar Tandjongpandan (op 
het eiland Billiton) te ondernemen. Dioor omstandigheden werd 
deze tocht echter voorloopig afgelast en gesteld op den 21en 
dier maand, op welken dag de tocht evenwel geen voortgang 
kon vinden, wegens een defect aan twee der hydroplanes. De 
reeds voor verzending per vliegtuig te Weltevreden aanwe
zige, met den vliegpostdagteekeningstempel afgestempelde 
correspondentie werd met het stoomsc'hip „Camphuys" van de 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij den volgenden dag naar 
hare besltemming doorgezonden. 

De proefvlucht werd uitgesteld tot den 9en Juni, op welken 
dag ten 7 uur v.m. van Tandjongpriok werd gestart met mede
neming van een luchtpost van Weltevreden, be-staande uit 
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RAAD VAN BEHEER. 
Najaars-vergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
op Zondag 28 September 1930, des voormiddags te 11 uur, in 
het Centraal Hotel der A. M. V. J., Stadhoudersikade 7, hoek 
Vondelstraat (Leidsahe Boschje), te Ams.terdam. 

BREDA, 15 September 1930. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid v/d R. v. B. 

HET MAANDBLAD WEDEROM TWEEMAAL BEKROOND. 
Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, 

dat aan het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie de vol
gende onderscheidingen zijn ten deel gevallen: 

EEN VERGULD ZILVEREN MEDAILLE op de Wereld-
Postzegeltentoonstelling te Antwerpen, 9-15 Augustus 1930; 

EEN VERGULD ZILVEREN MEDAILLE op de Nationale 
Postzegeltentoonstelling te Rotterdam, 4-7 September 1930. 

OUDE JAARGANGEN VAN HET MAANDBLAD. 
Alle reeds verschenen jaargangen van „Het Philatelistisch 

Maandblad" en het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" 
zijn, zoolang de voorraad strekt, nog volledig en afzonderlijk 
verkrijgbaar tegen betaling van ƒ 5,— per jaargang. Bij toe
zending van het bedrag plus ƒ 0,40 per jaargang voor verzend
kosten volgt omgaande toezending. 

L. C. A. SMEULDERS, 
Postrekening 37183. Wilhelminapark 128, Breda. 

Hoofdstuk I. — L e d e n . 
Art. 1. Contributiën ƒ5850,— 
„ 2. Entreegelden ƒ 50,— 

ƒ 5900,— 
Hoofdstuk II. — D i v e r s e n . 

Art. 1. Advertentiën Jaarboekje ƒ 35,— 
„ 2. Verkochte Handboeken ~ ƒ 25,— 

3. Toevallige baten ƒ 20,— 
ƒ 80,— 

ƒ 5980,— 

Aldus vastgesteld 1930. 
De voorzitter, 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 
De penningmeester, 

TH. H. KLINKHAMER. 

Toelichting op de begrooting dienstjaar 1931. 
O n t v a n g s t e n : 
Hoofdstuk I, artikels 1 en 2. De contributie is berekend naar 

een ledenaantal van 900 leden, bedatiken en aanmelding hier
onder begrepen. 

De post Verkoop is naar de uitgaven overgebracht. 
U i t g a v e n : 
In verband met de raming van een verlies op den verkoop 

moesten diverse posten worden verminderd ten einde een 
sluitende begrooting te verkrijgen. 

Verminderd werden uit dien hoofde: hoofdstuk I, artikels 1 
en 3, hoofdstuk II, artikel 5, en hoofdstuk V, artikel 2. 

Hoofdstuk II, artikel 3, diende verhoogd te worden in ver
band met de hoogere kosten' van berging der bibliotheek te 
Voorburg. 

Hoofdstuk VII, artikel 1, werd geraamd ingevolge opgave 
van den directeur der afdeeling „Verkoop". 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: J. H. ALBRECHT, Hatertscheweg 19, Nijmegen. 

Nieuwe leden. 
11. Marcel Lizon, Villeneuve les Avignon (Gard), France. 

992. E. Karthaus, Tjoeroek, Tjikampek (Java). 
936. H. A. Nuse, sergt. inf., Tapatoean (Sumatra). 
931. B. Lindberg, Riouwstraat 32, Bandoeng (Java). 

13. M. A. Manuskawski, Wagenstraat 105, Den Haag. 
24. mej. Eug. Marres, Parallelweg 51, Maastricht. 

924. mevr. J. Ku|jper-van Nieuwenhuiaen, Tegalombo 6, Se-
marang (Java). 

Aanmeldingen. 
J. J. Oltmans, Tut. Nolthenius'laan 9, Apeldoorn (ingaande 

1 Januari 1931). 
Adreswijzigingen. 

136. M. Ph. van Romondt, thans Weimarstraat 143, Den Haag, 
tel. 36992. 

243. R. F. E. Ennema, thans Emmastraat 153, Den Haag. 
303. mr. W. J. M. Plate, thans Sweelinckplein 8, Den Haag. 
206. mr. A. M. F. Boeye, thans Stadhoudersplein 90, Den Haag. 

30. Geheimrat P. Mavrogordato, thans Nymphenburger-
strasse 9, Berlin-Schoneberg. 

Ingetrokken bedanken. 
625. L. van Os, Ooievaarlaan 3, Den Haag. 

Hoofdstuk I. — A l g e m e e n e u i t g a v e n . 
Art. 1. Reis- en verblijfkosten bestuur ƒ 300,—■ 
„ 2. Lokaalhuur ƒ 50,— 
„ 3. Porti, secretariaat en archief ƒ 400,— 
„ 4. Algemeene vergadering — _ ƒ 100,— 

ƒ 850,— 
Hoofdstuk II. — B i b l i o t h e e k . 

Art. 1. Onderhoud _ ƒ 80,— 
„ 2. Aankoop ƒ 25,— 
„ 3. Berging ƒ 120,10 
„ 4. Assurantiepremie _ ƒ 5,80 
„ 5. Leescirkel „ ƒ 100,— 

ƒ 330,90 
Hoofdstuk III. — A f d e e l i n g e n . 

Art. 1. Retributie „ ƒ 650,— 
ƒ 650,— 

Hoofdstuk IV. — T ij d s c h r i f t. 
Art. 1. Kosten van het Vereenigingsorigaan 

na aftrek opbrengst advertentiën. 
abonnés, enz ƒ 1800,— 

ƒ 1800,— 
Hoofdstuk V. — D i v e r s e n . 

Art. 1. Jaarboekje ƒ 300,— 
„ 2. Propaganda ƒ 50,— 
„ 3. Lidmaatschap Ned. Bond ƒ 400,— 
„ 4. Verloting ƒ 250,— 

ƒ 1000,— 
Hoofdstuk VI. — B u i t e n g e w o o n . 

Art. 1. Tentoonstellingsfonds ƒ 1000,— 
ƒ 1000,— 

Hoofdstuk VII. — V e r k o o p . 
Art. 1. Verlies ƒ 300,— 

ƒ 300,— 
Hoofdstuk VIII. — O n v o o r z i e n . 

Art. 1. Onvoorzien ƒ 50,10 
ƒ 50,10 

ƒ 5980,— 

B E G R O O T I N G 1 9 3 1 . 
ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 
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Overleden. 
253. O. L. baron Bentinck, Den Haag. 
961. G. C. Manders, Den Haag. 

79. A. C. Voss, Amsterdam. 
820. mr. dr. J. C. Overvoorde, Wassenaar. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zondag 26 October 1930, des na

middags te 2 uur, in Hotel „Lion d' Or", Kruisweg 36, te 
Haarlem. 

Agenda: 
1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 20 October 1929 

te Nijmegen (zie Maandblad November 1929). 
3. Verslag over 1929 (zie jaarboekje 1930). 
4. Rekening en verantwoording 1929. Rapport en conclusie 

der financieele commissie (zie jaarboekje 1930). 
5. Begrooting 1931. 
6. Verkiezingen: 

periodiek altreden der bestuursleden H. J. Boeken en A. S. 
Doorman (zijn herkiesbaar). 

7. Bespreking van de bestuursvoorstellen: 
a. moet er verandering worden gebracht in de wijze van 

stemmen ? 
b. verhooiging der provisie voor de afdeeling „verkoop" 

tot 10 pet. 
8. Aanwijzing van den tijd waarop en de plaats waar de vol

gende algemeene vergadering zal gehouden worden. 
9. Rondvraag en sluiting. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secret.: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 Augustus 1930, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van „De Beurs van Breda", te Breda. 

Nadat de voorzitter, de 'heer Cramerus. de vergadering heeft 
geopend, heet hij de aanwezigen, iii het bijzonder den heer 
De Klerk, die voor de eerste maal aanwezig is, welkom. De 
notulen van de vergadering van 28 Juli worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

Do voorzuter wenscht ons lid, den heer Mijnssen, geluk 
met zijn benoeming lot secretaris van de Federation Inter
nationale de Phï'atelie. Doze eer, den heer Mijnssen te beurt 
gevallen, is ook een eer visor onze Vereeniging. Spreker ver
trouwt, dat de heer Mijnssen, die steeds een groote belang
stelling voor onze Vereeniging toonde, van hetzelfde bljjk zal 
geven voor de Federation. 

In het drukraampje gaan rond nieuwe zegels van Liechten
stein, Noorwegen, IJsland, Zweden en Frankrijk. Eerstge
noemde munten uit door fraaie uitvoering. 

De- heer Brantjes brengt de groeten over van ons lid Francq 
te Antwerpen. De voorzitter memoreert, dat de heer Prancq 
tijdens de tentoonstelling te Antwerpen zeer voorkomend en 
bereidwillig was voor onze leden, die daar een bezoek brachten, 
hetgeen door de vergadering zeer .gewaardeerd wordt. 

De baJllotage heeft tot uitslag, dat de 3 candidaat-leden met 
algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

Aan de orde is dan de be'nandeling van het ontwerp huis
houdelijk reglement, welk ontwerp omstreeks half Juli aan alle 
leden is toegezonden. Van de heeren Doorman te Voorburg en 
Van Roessel te 's-Gravanihage zijn amendementen ingekomen. 
De voorzitter izegt het op prijs te stellen, dat de-ze leden blvjk 
hebben gegeven van be'langstelling voor de Vereeniging. Voor
al de heer Van Roessel heeft zich veel moeite gegeven; deze 
geeft eenige opmerkingen, waarvan er verscheidene door de 
vergadering worden overgenomen. Ook de heeren Martin, 
Colen en Van den Berg stellen nog eienllge wijzigingen voor, 
welke geheel of gedeeltelijk worden aangenomen. Het voor
stel van den heer Martin betreft een wijziging van art. 9 zóó, 
dat vioorzitter en Ie secretaris niet gelijktijdig aftreden. Waar 
voor wijziging van dit artikel noodig is, dat het geheele be
stuur aftreedt, wordt besloten in de volgende ledenvergade
ring deze verkiezing te doem plaats hebben, waarna het nieuwe 

reglement iwordt vastgesteld leni direct in. werking treedt. Be
sloten wordt voorts tot de navolgende wijzigingen in het 
ontwerp: 

Art. 8, te schrappen „en de besloten". 
Art. 13, aan te vullen met „Buitengewone vergaderingen 

zullen ook gehouden moeten worden, indien minstens 25 leden 
schriftelijk daartoe by het bestuur het verlangen te kennen 
geven, onder opgave van de in die vergadering te behandelen 
punten, en wel bmnen 14 dagen na de aanvrage daartoe.". 

Art. 21, te vervang'an het woord „portefeuille" door het 
woord boekjes"; te vervangen „kosteloos in bruikleen" door 
„tegen betaling van den kostenden prijs van 60 cent", en aan 
te vullen met „Dit bedrag wordt 'bij uittreden uit de Ver
eeniging, na terugontvangst van het stempel, gerestitueerd.". 

Art. 24, aan te vullen met „van het betrokken lid" tusschen 
de woorden „verplichting" en „tot", en met „der ledenverga
dering" tusschen de woorden „recht" en „hem". 

Art. 27, te schrappen „houdende de Vereeniging zich het 
recht voor te duur geprijsde inzendingen te weigeren". 

Art. 28, te schrappen „voor onbepaaldem tijd". 
Art. 29, te wijlzigen het woord „portefeuille" in „boekjes" 

en aan te vullen met „(voor zoover deze in dezelfde plaats 
woonachtig is" tusschen de woorden „opvolger" en „voor". 

Art. 34, te wijzigen het woord „of" in een komma en aan 
te vullen met „of anderszins" tusschen het wioord „contri
butie" en de komma. 

Art. 38, te wijzigen „burgerlijke" in „kalender". 
Daarna doet de voorzitter mededeeling van het besprokene 

in de laatste bestuursvergadering, waar onze vertegenwoor
digers-niet bestuursledeni, de heeren ds. Loeff en Smoulders 
aanwezig waren, betreffende wijziging van het reglement van 
den Bond, te be'nandelien op de Bondsvergadering van 6 Sep
tember a.s. De vergadering keurt goed, dat onze afgevaar
digden vóór het voorstel tot reglementswijziging, dat van het 
Bondsbestuur izelf uitgaat, zullen stemmen. 

De heer Smeulders krijgt daarna het woord, om uitvoerig 
te verhalen van zijn onaangename en onwelwillende ontvangst 
op de Postzegeltentoonstelling te Antwerpen, waar hij toch 
verscheen als exposant en verteganiwoordiger van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie. Hij wenscht er echter den 
nadruk op te leggen, dat de hiervoor reeds genoemde heer 
Francq een gunstige uitzondering maakte en hem met alles 
zeer behulpzaam was. Dit neemt edhter niet Iweg, dat hij in 
zijn bovengenoemde functies nóch tot de tentoonstelling, nóch 
tot eenige festiviteit werd toegelaten, en ook niet van zijn recht 
gebruik kon maken de tentoonstelüngszegels te koopen. Een 
tot dem heer J. P. Jordens, secretaris van het Tentoonstellings-
comité, tijdig gericht schrijven, houdende het verzoek om te
genwoordig te mogen zijn bij de officieele opening, de receptie 
ten stadhuize en het bezoek aan boord der „Anvers-Ville", 
b'eef onbeantwoord. Een dergelijke onbeschofte bejegening 
heeft hij nog nimmer ondervonden. Ook meerdere andere leden 
betuigden hun groote ontevredenheid over het door hen onder-
vondene op de Antwerpscfhe Postzegeltentoonstelling. 

De tentoonstellingszegels worden alsnu door den secretaris 
aan de aanwezigen tegen den kostenden prijs ter hand gesteld. 

Voor de verloting, die daarna volgt, zijn in dank zegels ont
vangen van de heeren Hekking, mr. Van Mierlo en Mijnssen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de 
voorzitter, onder dank aan de leden -voor hun aanwezigheid, 
de vergadering sluit. 

Breda, 25 Augustus 1930. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuwe leden. 
310. (E.Z.). D. de Metz, Groentemarkt 11, Leeuwarden. (IV). 
138. (E.). Th. J. D. van der Ende, Lange Kerkstraat 31, Schie

dam. (V). 
448. (E.Z.). E. H. baron Frisse, Lugtenburg C 299, Ginneken, 

postgiro 123315. (III). 
Candidaat-lid. 

C. Zoeteman, Rosener Manzstraat 144, Rotterdam. (Eigen 
aangifte). 

Adreswijzigingen. 
145. J. M. Gosse, te Haarlem, thans Kruisweg 43, aldaar. (V). 
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90. mr. J. E. Hoekstra, te Amsterdam, thans Frans van 
Mierisstraat 137, Amsterdam, Z. (VII). 

202. W. F. Hartman, te Weltevreden, thans Oude Tamarinde
laan 9, aldaar. 

271. A. O. Tittmann, voorheen te Londen, thans c/o Mis3 
Tidswell, The Old Lodge, High Road, Woodford, Essex, 
England. 

437. A. O. Marimian, voorheen te Vesubie, thans rue Clément 
Roassal 4, Nice. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 29 September 1930, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van „De Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

Philatelistenloket. 
Geopend in het bijkantoor Parkstraat op Zaterdag 20 Sep

tember 1930, des namiddags van 3 tot 5 uur. 

Ver, van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr.: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

In Memoriam 
A. C. VOSS, Amsterdam. 

t 24 Augustus 1930. 

Adresveranderingen. 
W. F. G. Härtung, Joh. Verhulststraat 175, Amsterdam, Z. 
W. Borrius, Nie. Maasstraat 141, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
D. Jonker, directeur postkantoor. Oude Pekela. 

Candidaat-lid. 
D. de, Zwart, bankbeambte, Valeriusstraat 229, Amsterdam. 

(Voorgesteld door A. B. C. Bouvet). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 20 September 1930, in 

Café „Suisse", Kalverstraat, te Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 27 September 1930, in Hotel 

„Krasnapolsky", Warmoesstraat, te Amsterdam. 
De Ie secreitaris, 

J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Se-cretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstr. 17, Utrecht. 

Candidaat-Ieden. 
S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 
L. von Halasz, Bencurstraat 9, Budapest (VI). 
D. J. Smits, Kromme Nieuwegracht 88, Utrecht. 
H. Marsé, Robert Schumannstraat 10, Utrecht. 

Adresverandering. 
J. G. Raatgevc- wordt Stsrnstraat 1, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 23 September 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 30 September 1930. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 25 September 1930. 

Attentie. 
Het adres van den directeur van den verkoophandel, den heer 

J. G. Raatgever, is voortaan Sternstraat 1, telefoonnummer 
14848, te Utrecfit. 

De inz3ndingen voor den verkoophandel diensn in den ver
volge aan dit adres te worden ingezonden. 

De secretaris der U. Ph. V., 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Se-cr.: E. K. BOISSEVAIN, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. 

Candidaat-leden. 
mevr. N. Kruijt Weniniger, Oost Raven, Epe. 
S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 

Adresveranderingen. 
H. W. Kohl, Lomanstraat 101 I, Amsterdam, Z. 
L. C. ten Brummeler, Pietermaai 38, Curagao. 
F. H. D. H. von Ende, Agrippastraat 13, Voorburg. 
R. F. E. Ennema, Emmastraat 153, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 September 1930, des avonds 

te 8 uur, in het Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 
leden. Verloting. Eventusele veiling. Rondvraag. Sluiting. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Tijdelijk secr.: C. RAADSVELD, Spoorwegstraat 19, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
H. van Delden,onderwijzer, te Apeldoorn. (Voorgesteld door 

D. van Ommen). 
Bedankt als lid. 

108. H. A. L. van Olphen, Van Law'ck van Pabststraat 131, 
Arnhem. 

Adresveranderingen. 
133. L. Meijer, thans Gosman Borgesiusplein 13, Arnhem. 
149. A. C. Gambier, thans Parkstraat 33, Arnhem. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 23 September 1930, des 

avonds te ly- uur, ten huize van den heer Pos, Prinsesse-
straat 25, Arnhem. 

Ledenvergadering op Dinsdag 30 September 1930, des 
avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Deze vergadering is de eerste vergadering van het nieuwe 
vereenigingsjaar, in welke dus de periodieke bestuursverkie-
zing plaats heeft. Aftredende bestuurs'eden aijn: mejuffrouw 
C. Beeking en de beeren J. M. Pos en J. C. Heidenïeich. 
Tevens zal de agenda goedkeuring van verschillende jaarver
slagen vermelden. Om deze redenen zal dus druk bezoek van 
leden zeer op prijs worden gesteld. Op dezen avond voorts 
onderlinge- wedstrijd met de strafportzegels nrs. 1 en 2 van 
Nederland, gebruikt. Van elk nummer één zegel in te zenden 
bij mejuffrouw C. Becking, TivolUaan 38, te Arnhem (retour
porto bijvoegen) of ter vergader'ng in te leverew. 

Verzoek. 
De penningmeester, J, C. Heidenreid'i, Burgem^sester Weerts-

straat 53, te Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde 
contributie voor het jaar 1 September 1930 tot en met 31 Au
gustus 1931, aan zijn adres, of storting cp postrekening 9692. 
In den loop van October a.s. zal per postkïvitantie worden be
schikt over contributie, welke alsdan nog niet mocht zijn vol
daan, vermeerderd met incassokosten. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 
(Voor aangeteekende stukken: f?ijkant. Avenue Concordia). 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 26 Augustus, des 
avonds te 7J4 uur, in Restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 22 leden. Afwezig met kennisgeving de heer 
Cohen, die tevens het Comité goed succes met de tentoon
stelling wenscht. De voorzitter opent de vergadering, waarna 
de notulen der vorige vergadering worden gelezen en onver-
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anderd goedgekeurd. Het candidaat-lid wordt aangenomen 
De volgende ingskomen stukken worden medegedeeld: 
Een schrijven van het Hoofdbestuur van den P.T.T. in Ned.-

Indië, benevens een ige exemplaren van de kavelbesdhrijving 
met inschrijvingsbiljetten en voorwaarden, betreffende den 
verkoop op 5 November a.s. te Bandoeng van gebruikte fran
keer-, port- en dienstzegels. 

Een schrijven van het Bondsbestuur inizake reglieiments-
wijziging en in verband hicTmede een schrijven van „Op Hoop 

k^ van Zegels" te Haarlem. 
p ï - De vergadering kan zich in principe vereenigen met de 

Bondsvoorstellen, doch wordt met op één na algemeens stem
men de niet-herkiesbaarstelling der bestuursleden verworpen. 

Voorts de volgende schenkingen voor onze tentoonstelling 
als eere- en extra-prijzen: 

van het Gemeentebestuur van Rotterdam, een gouden me
daille, in natura; 

van den heer ir. M. H. Damme, directeur-generaal der Pois-
fet terijien, een oorkonde voor de meest wetenschappelijk opgezette 
^ verzameling; 

van den heer P. J. Maingay, te Brussel, een verguld zilveren 
medaille, in natura, als extra prijs, ter aanmoediging voor de 
junioren-klasse; 

van de N.V. Hekker's Postzegelhandel, te Amsterdam, een 
verguld zilveren medaille; 

van de N.V. J. Mebus' Postzegelhandel, te Amsterdam, een 
zilveren medaille, speciaal voor klasse XI, afdeeling B; 

van den heer C. van der Leeq, te Rotterdam, een zilveren 
medaille. 

Alle schenkers zijn 'hartelijk dank geBegd. 
Vervolgens heeft de afgifte plaats van de zegels van AlgieTS 

en Antwerpen, respectievelijk ad f 2,— en f 0,70. 
Daarna verschillende mededeelingan en besprekingen om

trent de Tentoonstelling. De vergadering wordt tenslotte, na 
rondvraag, door den voorzitter gesloten. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Aangenomen als lid. 
Constant Wattez, te Woudenberg. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 
(Voor aangeteekende stukken: Bijkantoor Copernicusplein). 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 Augus
tus 1930, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 31 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent deze vergadering en drukt zijn verwondering uit, dat 
nog zooveel leden — al is dit voor onze vergaderingen weinig 
— door deze tropische hitte zidh niet lieten weerhouden. Hij 
deelt mede, dat zegels voor de verloting zijn geschonken door 
de beeren jhr. G. A. A. Alting von Geusau en W. Verhoeff. 

Van den heer Boogaard is ontvangen een catalogus der Ant-
werpsche Tentoonstelling. Ter circulatie zjjn aanwe'zig de 
tijdschriften der bibliotheek en als eigenaardigheid het vol
gende: een Zwitsersche briefkaart van 20 oantimes, welke ge
post werd te Rotterdam en zonder meer in Den Haag aan he 
goede adres werd bezorgd. 

Medegedeeld wordt, dat men kennisgenomen heeft van het 
bericht in de dagbladen, dat er van de nieuwe kinderzegels 
twee drukken izullen komen tegen vsTsdhillende prijzen. Dit 
lokt uit, dat men deze manier van doen niet in het belang 
der Philatelie kan vinden en zelfs mettertigd zijn e'gen doel 
zal voorbij schieten. Als bewijs voor deze meening geeft men 
aan, dat het nu reeds zeer moeilijk is de reeds verschenen 
kinderzegels op hun waarde te houden, hetgeen blijkt op de 
laatste veilingen, waar men die ongebruikte ziet gaan voor 
prijzen o n d e r de nominale postwaarde, waarbij dan de toe
slag geheel verwaarloosd Kverd. 

De notulen der voorgaande vergadering worden onder dank
zegging aan den 2en secretaris goedgekeurd. BiJ de verloting 
krijgt de heer Feijen den len prijs. Hierna een veiling van 
31 kaveltjes. 

De voorzitter wekt de aanwezigen op zooveel mogelijk de 
Rotterdamsche Tentoonstelling te bezoeken. 

BiJ de rondvraag deelt de heer Eckhard mede, dat hij heden 
nog niets als antwoord terug ontving op esn ruilzending door 
hem gezonden naar Libau, Badestraat 37, Lettland. Geen der 
aanwezigen kan hem een anderen raad geven dan zich te 
wenden tot den heer Kästeln voor eventueele plaatsing op de 
zwarte lijst. 

Op voorstel van den heer Dordregter wordt besloten den di
recteur-generaal der P.T.T. te wijzen op onze (zie boven) 
meening omtrent uitgave van 2 soorten kinderzegels op het 
einde van het jaar en hem te verzoeken tot één uitgifte te 
besluiten. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 
De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 
Mededeeling. 

De voortzetting der lezing van den heer Reijerse over val-
sche izegels zal niet in September, doch in October plaats 
hebben. 

Candidaat-leden. 
M. J. A. van der Haagen, Van Lennepweg 67, Scheveningen. 

(Voorgesteld d'oor mr. J. K. van der Haagen). 
L. Kooijman, Ketenstraat 6, Rotterdam. (Voorgesteld dooi 

W. A. Schornagel). 
J. Caminada, Juliana van Stolberglaan 110, Den Haag. 
R. P. L. Haverhoek, Van Slingelandtstraat 19, Den Haag. 
P. Hakkert, Regentesselaan 192, Den Haag. 

(De laatste drie voorgesteld door B. Meslier en Van Mee'). 
Overleden. 

18. A. Vooges, Rijswijk. 
237. W. A. van Dop, Den Haag. 

Bedankt. 
301. K. Waldeck, 's-Gravenhage. 

25. B. J. Westenburger, Domburg (met 31-XlI-'30). 
16. J. J. Oltmans, Apeldoorn (met 31-XII-'30). 
97. C. F. Poortvliet, Rijswijk (met 31-Xn-'30). 

Adresveranderingen. 
335. W. Poltz, Laan van Meerdexvoort 838, Den Haag. 
496. mr. A. Boeije, Stadhoudersplein 90, Den Haag. 
578. H. M. Stap, 2e Schuijtstraat 208, Den Haag. 
D 415. ir. A. W. Kloos jr., Nieuwe weg 40, Dordrecht. 
466. Helm. Imhoff, ? ? ? 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8K uur, op Woensdag 24 September 1930, in Café „Hollan
dais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie-
zmg. 5. Ver'loting. 6. Veiling. 7. Benoeming commissie jaar-
lijksche verloting. 8. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), den 
2en Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn". 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: J. M. 
Meyier, Eversdijkstraat 3, Goes), den 3en Woensdag der 
maand. 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem, 
Secr.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

Voorgesteld als lid. 
P. J. A. Varekamp, Westerhoutpark 29, Haarlem. (Vooigc-

steld door Jac. Stolp). 
Adresveranderingen. 

12. G. D. Swanewburg de Veije, arts, wordt Leliestraat 66, 
Veendam (met 1 October a.s.). 

126. mej. H. Merens wordt Mr. Franckenstraat 19, Nijmegen 
(met 1 October a.s.). 

74. L. Braakensiek wordt Herman Costerstraat 227, Den 
Haag. 
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Mededeeling. 
Het hoofd der afdseling Rondizendingen is van 20 Septem

ber tot 20 October afwezig. 
Na 20 October is het adres: P. Engeknberg, Van 't Hoff-

straat 97, Haarlem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 26 September 1930, In den 
Haarlemschen Kegelbond, Tempeliersstraat. 

De waarnemend secretaris, 
C. F. TRUPP. 

N.B. Het secretariaat is thans wederom .gevestigd aan het 
adres van den heer H. We-ijenbergh, Oranje-Nassaulaan 26, 
Overveen. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: S. J. KONING, Nasisaulaan 42, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 25 Augus
tus 1930, in „Suisse", te Groningen. 

Deze vergadering, door 20 leden bezocht, wordt om 8)4 uur 
door den voorzitter göopend met «en woord van opwekking 
voor onze huissport in het komend philatelistisch seizoen. De 
notulen der vorige vergadering worden door den secretaris 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Van de van Ban
doeng ontvangen kavelbeschrijvingen omtrent den verkoop 
van zegels in November a.s. worden door verschillende leden 
exemplaren verlangd. De leden nemen van de op de a.s. Bonds
vergadering te Rotterdam voor te stellen reglementswijziging 
kennis. Den vertegenwoordigers zal vrij mandaat worden ge
geven, terwijl de secretai^s alleen, voonzien van de volmachten 
der beide andere vertegenwoordigers, de Bondsvergadering 
zal bezoeken. Aansluitend hieraan wordt het amendement van 
„Op Hoop van Zegels" te Haarlem eveneens voor kennis
geving aangenomen. Van de beeren R. B. de Jonge te Gro
ningen en N.V. J. Mebus, Postzegelhandel te Amsterdam, zijn 
aanbiedingen van den nieuwen Yvert 1931 ingekomen, welke 
ter kennis worden gebracht. De voorzitter deelt aan de aan
vragers de nieuwe Zumstein-catallogi uit en deelt mede, dat 
de Borek-Listen in October a.s. verschijnen. Daarna heeft bal
lotage plaats van den heer S. Spieier te Scheveningen, die als 
lid der Vereeniging wordt aangenomen. De voorzitter heeft 
het falsificaten-album op technisch-keurige wijze omgewerkt, 
waarvoor hem zeker de dank der Vereeniging toekomt. Een 
verloting heeft daarna plaats van zegels, ter beschikking ge
steld door de beeren R. A. Meiborg en Koning, benevens van 
d° firma Zumstein, terwijl de Vereeniging een tweetal zegels 
van de tentoonstelling te Antwerpen schenkt. Op de Sep-
tember-vergadering zaJl een wedstrijd worden gehouden tus-
schen de zegels van Oostenrijk tot 1914. Als jury-leden wor
den benoemd de beeren dr. D. H. Wachters, R. Cleveringa en 
J. Elzerman, die de benoeming aannemen. Er wordt besloten 
het 15-jarig bestaan der Vereeniging niet feestelijk te her
denken. De beeren J. Beukema en A. Tischauser schenken 
weder tijdschriften voor de bibliotheek, waarvoor de beeren 
den dank der vergadering in ontvangst hebben te nemen. 

Na de leden opgewekt te hebben de Postizegeltentoonstelling 
te Rotterdam te bezoeken, wordt de vergadering om 9'A uur 
gesloten, waarna het woord Wordt verleend aan den heer 
dr. D. H. Wachters, die tien causerie zal houden over de zegels 
van het Memelgebied. Spreker toont zich bijzonder in deze 
materie thuis. In chronologische volgorde en op technische 
basis wordt een overzicht gegeven van het ontstaan der ver
schillende zegels; de veranderingen in de icpdrukken worden 
keurig ontleed en de verzamelaars van dit geb'ed opmerkzaam 
gemaakt op de interessante moeilijkheden, die ze zullen onder
vinden. Spreker vindt dit land bijzonder intere-ssant en wekt 
de leden op meer interesse voor deïe zegels te toonen, het
geen hun zeker volle bevrediging zal geven. Na afloop dankt 
de voorzitter den heer dr. Wachters voor deze leerrijke mede-
deelingen, die ook door de niet-verzamelaars met belangstel
ling worden gevolgd. 

Nieuw lid. 
141. S. Spieier, Bosscbestraat 87, Scheveningen. 

V 

Candidaat-leden. 
T. J. van Heijningen Nanninga, Nassaulaan 42a, Groningen. 

(Voorgesteld door S. J. Koning). 
G. van Duinen, Groote Markt 30, Groningen. (Voorgesteld door 

S. S, Ongering). 
P. B. N. Delteijk, Tuinbouwdwarsstraat 7a, Groningen. (Voor

gesteld door S. S. Ongering). 
Bedankt als lid. 

31. S. J. Ween, Bloemendaalscheweg 243, Overveen. 
Vergadering. 

De e.k. vergadering zal worden gehouden op Maandag 22 
September 1930, in „Suisse", te Groningen. 

PhilateL-Vereenieine „Zuid-Limburs:", te Maastriclit. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergaderine van Maandag 18 Augus
tus 1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momns", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 14 leden. De voonzitter opent met een hartelijk 
woord van welkom de vergadering. Een' bespreking heeft 
plaats betreffende de op de a.s. Bondsvergadering voor te 
stellen reglementswijziging. De vergadering is het met enkele 
punten niet eens en besluit de afgevaardigden vrij mandaat 
te geven in de richting van een voorstel van den heer Van 
der Ven. 

Voorts protesteert de heer Otten tegen de zeer persoonlijke 
stukken in de laatste Maandbladen (advertentie Vos, inge
zonden stuk Pull), waarbij de vergadering zich aansluit. 

Mejuffrouw Doppler schenkt zegels voor het falsificaten-
album, welke dankbaar worden aanvaard. 

Daarna heeft de verloting en het kienen plaats. Te lOK uur 
sluiting. 

Candidaat-lid. 
J. Boekdrukker, Rue Vaes 6, Brussel-Midi. (Voorgedragen 

door den heer Hermans). 
Adreswijziging. 

21. A. P. Uni, thans Leusderweg 229, Amersfoort. 
Volgende bijeenkomsten. J 

Maandag 22 September 1930, vergadering. 
Maandag 6 October 1930, beurs (ruilavond en lezing over 

Luxemburg), 
Maandag 20 October 1930, vergadering, 
telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Societiet „Momus", 

Vrijthof, te Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Sarolcastraat 48, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 29 September 1930, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, te Heerlen. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Donderdag 21 Augus
tus 1930, des avonds te 8>^ uur, in Restaurant „Willems", 
te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris de notulen van de vorige vergadering voor te 'lezen, welke 
worden vastgesteld. 

Ingekomen zijn: 
een aantal beschrijvingsbiljetten van de te houden post

zegelveiling van het hoofdbestuur der Posterijen te Bandoeng, 
op 5 November a.s., en kunnen belangstellenden hiervan een 
exemplaar bij den secretaris aanvragen; 

BLAD VOOR PHILATELIE. 
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een schrijven van de N.V. Mebus' Postzegelhandel, betref
fende- levering catalogus Yvert & Tellier 1931, hetwelk voor 
kennisgeving wordt aangenomen. 

Een verloting heeft plaats van een drietal prijzen. Daarna 
sluiting. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 September 1930, des avonds 

te 83^ uur, in Restaurant „Willems", te Groningen. 

De Nieuwe Zumsteïn 1 9 3 1 . 
D e C a t a l o g u s met de juiste p r i j zen ! 

Inhoud: Europa, Duitsche Koloniën, Buiten-
landsche Postkantoren. Elk zegel is afgebeeld. 

L Prijs f 2,--. ] 
Te bekomen door tusschenkomst van eiken 
postzegelhandel of door overschrijving van het 
bedrag op postrekening Den Haag No. 110750. 

ZU8VISTEIN&Cie., BERN. 442) 

ERIC S M I T H 
VIA GREIN A 2. 

L U G A I V O , Z W I T S E R L A N D . 
(W. WINDRATH'S OPVOLGER). 

Rariteiten-Aanbieding: Zwitserland. 
Dubbel-Oenève op briefstuk, licht Yve t 1930 H.fl. 

gerepareerd Nu. 1 27500,— 525,— 
Geneve, groote adelaar, donker groen. 

Ia, Brief No. 3a 2000,— 85,— 
De gezochte tête-bèche 15 cents violet No. 14ia* 150,— 5,— 
Sociéié des Nations, 2J4 c. — 10 fr., 

op briefstukken, stempel LUGANO 
(December 1 28) —,— 20,— 

V e r d e r e e n i g e s e r i e s : 
No. 71— 80, Yvert 9 , - H.fl. 0,30 

„ 106-111*, „ 85,50 „ 3,50 
„ 119-127, „ 3,45 „ 0,12 
„ 181 — 186, „ 4,15 „ 0,15 

JUVENTUTE: 1918—1926, Wapen cpl. * 3i waarden, 
Yvert 166,— H.fl 7,75 

Idem, blok van 4 „ 32,50 
INDUSTRIELLE: 3 -30 c , opdruk gemengd, Yv. 42,— H.fl. 1.50 
* is ongebruikt. 
NEDERLAND EN KOLONIËN, — ZWITSERLAND, 

BRITSCHE KOLONIËN. 
Tandingen, typen en afwijkingen 
^:sz zijn mijn specialiteit! :^zz 
VRAAGT MllN ZICHTZENDINGEN!! 

S.v.p. Prima ref. ERIC SMITH, Lid „Breda", „Hollandia", en/. 
(381) 

In den Herfst 
verschijnt 

Sehaubek 
Overzee-
Albnm 
in 3 tot 5 banden. 
Elk werelddeel 

is afzonderlijk leverbaar. 

45e druk. 
TmmiKE ANDERE NIEUWIGHEDEN 

Prospectus op aanvraag. 

Marmorsaai, Loge 9. 

C. F. LÜCKE, 
LEIPZIG, C1. 

(446) 
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leder verzamelaar heeft graag 
een album Nederl. en Koloniën. 

Dit is het album, hetwelk U noodig heeft. 
ALBUM No. 7, geheel compleet met alle tandingen en typen en 

geheel in overeenstemming met onzen catalogus. Van Ned.-Indië 
zijn o.a. opgenomen de landmailporten; van Curagao de z.g. 
La Guayra zegels. U ziet dus hoe compleet ons album is. — 
Het geheel is gedrukt op ivoorcarton, toegelicht met het nieuwste 
pr'ocedé cliché's, en vervat in een luxen band met klemveer. 

Prijs slechts f 10,—. 
ALBUM IA, zonder tandingen en typen, doch voor een gewoon verzamelaar, 

die niet specialiseert, een compleet album dus. Gedrukt op ivoorcarton, los
bladig systeem, gevat in luxen klemband. Prijs f 5 ,50. 

ALBUM 2A, bevattende alle bestaande zegels, zonder afwijkingen; de portzegels 
echter in alle typen opgezet; gedrukt op ivoorcarton. Losbladig systeem, gevat 
in luxen klemband. Prijs f 5,75. 

Wacht niet met het koopen van een album, Doet het nu! 
Want wij geven bij bestelling van ons album lA en 2A 100 verschillende zegels 
Nederland cadeau. 
Indien U een album koopt, neemt dan een beter soort, omdat U er zich niet elk jaar 
één aanschaft. Onze albums zijn zoo sterk, dat U minstens 10 jaar hierin kunt 
verzamelen. Zegt dit U reeds niet genoeg? Onze jarenlange praktijk geeft U de 
zekerheid, dat het album aan alle eischen van de meest verwende verzamelaars voldoet. 
De bekroningen geven U reeds de overtuiging, dat ons werk up to date is, want op 
de j.I. (Sept.) gehouden Tentoonstelling te Rotterdam kregen wij weder de hoogste 
onderscheiding. ^ Verder bekroond te Algiers, Amsterdam, Antwerpen, 's-Gravenhage, 
Durban, Luxemburg, Malang, Maastricht, Straatsburg. 

PORTO STEEDS EXTRA. 

NV. J. Hebus Postzegelhandel 
ROKIN 24, AMSTERDAM. (376a) 

^wmmr:immmmmmmmmmmi 
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Bij de „ K a  B e " fabriek is verschenen 

Album AziëAustralië (Uitgave 1931), 
ZIJNDE HET LAATSTE DEEL DER GROOTE WERELDUITGAVE. 
Leverbaar in onderstaande uitvoeringen : 
Bestel nr. 2841, op gewoon goed papier, schroefband f 17,25 

„ ,, 3841, op gewoon goed papier, klemband f 21,25 
„ „ 2821, op prima houtvrij papier, schroefband f 23,00 
,, „ 3821, op prima houtvrij papier, klemband f 27,00 

Dit album, nr. 3821, kan ook in 2 deelen geleverd worden. Prijs I 33 ,— . 
Van nu af aan leveren wij dus de GEHEELE WERELD (buiten de Ideaal 
albums), ook in 5 deelen (schroefband), tegen f 8 0 , 5 0 . Idem op 
klemband f 9 6 , 7 5 . Q Voor meerdere inlichtingen verwijzen wij naar 
ons prospectus en zal UW leverancier U gaarne alles mededeelen. 
Losse deelen zonder prijsverhooging en losse bladen met voordruk 
zijn altijd leverbaar. ^ Op tijd verschijnen jaarlijks aanvullingen. 

N.V. PAUL KOCH, POSTZEGELALBUMFABRIEK, A S C H E R S L E B E N . 

Nederland en Indië en waar niet verkrijgbaar W a g e n s t r a a t 1 0 5 , DEN HAAG, 
bij den generaalvertegenwoordiger voor Neder .._.— .». ^^^.^ 
landen Koloniën: TclefOOII 11610. GirO 2 0 4 1 3 . (454) 

I 

I 
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DE NIEUWE 

Schwaneberger Supplementen 
ZIJN VERSCHENEN EN 
VERKRIJGBAAR BIJ: 

den Haagschen Postzegelhandel, 
NOORDEINDE 90, 
DEN HAAG. 

TEVENS VOORRADIG: 

Schaubek en KaBe Supplementen. 
= 

^11 llll"l'l|||||l I1|I1II"III||1|||1M1I||||||||MII1|||||||IIII||||||||IMI||||||||IIII||||||| ||||!II>III||||(||II>M|||{{|||MII||||||||M>I||||{||I |||||||IIII||||{!|I ||||||IIM||l||||||llllli|||||lllll||||||||IIIII|||||||llll|||||||lllM|||||||IMII|||||l|llillll||||||IMll|||||||lMI|| l l l < : 
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h. 

De nieuwe Michel Catalogus 1931. 
Michel Enropa-Gatalogns 1931 f 3,— 
Michel Overzee-Catalogus 1931 f 3,90 
Michel Wereld-CatalogDS 1931 f 5,— 

(Europa en Overzee onafgekort). 
De MICHEL-CATALOGUS is de onontbeerlijke 

leider in de Philatelie. 

Uitgave v.h. Schwaneberger Album G.m.b.H., 
LEIPZIG, C l . - Feidstrasse 18-20. (44» 

tegew.1 P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 12874. - Postrekening 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 

Schaubek-, Schwaneberg-en K. B.-ALBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

1867, 

** 
1869, 

1872, 

1923, 

1924, 
1925, 
1926, 
1927, 
1927, 
1928, 
1928, 
1929, 

Nederland, 15 
20 
25 
50 

1 
ly^ 

2 
2y2 
"ly^ 

„ 22y, 
1 
1 

tt 

c , bruin 
c , groen 
c , violet 
c , goud 
c , zwart 
c , rose 
c , geel 
c , violet 
c , choc.bruin 
c , blauwgroen 
gld., jubileum 
gid. op ny. 
Voor het kind 

Roode Kruis 
Voor het kind 
Olympiade 
Voor het kind 

tr 

No. Yvert 
9 

10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 

126 

159/161 
162/164 
186/189 
190/194 
195/198 
199/206 
214/217 
223/226 

Aant 

3 
3 
4 
5 
4 
8 
4 
4 

Prijs 
ƒ 2 , -
- 1 , — 
-3,50 
-7 ,— 
-2,50 
-1,50 
-0,30 
- 2 , -
-0,30 
-1,75 
-0,40 
-0,40 
-0,30 
-0,30 
-0,45 
-0,50 
-0,30 
-0,55 
-0,25 
-0,20 

Bestellingen boven 5 gld. franco. 
Supplementen 1930 SCHAUBEK verkrijgbaar. 

(336) 

I IPOSTA-VEILINGEN. I 
GEDURENDE DE GROOTE POSTZEGEL
TENTOONSTELLING IN SIPTEMBER 
A.S. IN BERLIJN EN ONMIDDELLIJK 
IN AANSLUITING DAARAAN WORDEN 
EENIGE BELANGRIJKE VEILINGEN 
GEHOUDEN. HET MATERIAAL ZAL 
SCHITTEREND ZIJN EN DE CATALOGI 

EEN KUNSTWERK. 
UITVOERING VAN K O O P O R D E R S 
STRENG REËEL EN TEGEN LAGE COM
MISSIE. — CATALOGI OP AANVRAGE. 

! ■ ■ ■ TELEFOON 5 5 6 9 2 . W^M 

S. SPIELER, 
B0SSGHESTRÄÄT87, 
SCIHIIiVilJIOI^©i&ilI. ,333, 
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L=_L A D V E R T E N T I Ë N I ■ I 
P r i j s d e z e r a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bij v o o r u i t b e t a l i n g . 
Poitz. worden niet in betaling gen. 

N E D E R L A N D . W E L D A D I G H E I D 1928. 
gebruikt, in zeldzame tanding 12 : 1 2 l ' 2 . 
7 i 2 Lorenz f 0.50. 12i 2 Huijgens f 1,25 
zijnde 50 o ' o van aanbieding in JuniNr. 
Olympiade, serie ongebruikt f 0.95 

„ gebruikt f O 50 
Pro ]uventute. alle emissies, Roltandlng 

25 o |o onder cat. 
Alles ook in blokken en paren 

Jub. 1923, gebruikt en ongebruikt, vrijwel 
alle tandingen tegen 50 ojo cat. prijs 

M E L C H E R S . W A T E R G R A A F S M E E R , 
Röotgenstraat 19. (443) 

Voor meestb te koop aangeb : Brandk. v. 
Ncd. en MedIndië w . o m pi. numm. wel

dadigh Nederland, RoodeKruis, Olympiade 
Complete series. ~ Alles ongebruikt. 

J O H ' s LANGEIRAAP 
t e NIEUWENDIJK CN.B) ;457) 

F r . 2 0 0 0 0 ,  Y v . voor f 2 0 0 ,  . 
Spaansche en Portug Kol. tot 1925, vrijwel 
alle eerste em.. compleet, blanco opgezet. 
Hiervoor disponibel 2 albums Yv. No, 12 f. 
luxe uitgave mït ronden rood lederen rug, 
in etui's, bladen n e t alle variaties tot op 
heden. Onlangs aangeschaft, nooit gebruikt. 
Supplement hiervoor verschijnt jaarhjks 
20 o O onder kostprijs is f 40 —. Idem 
bladen voor Italiaaosche Kol. compleet f 7 50 

Alles te zamen f 235.—. 
M E L C H E R S . W A T E R G R A A F S M E E R , 

Röntgenstraal 19. (444) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Blok van 4, IndiëNo. 2, 

gebruikt. 
Brieven onder No. 449, admini
stratie van dit blad. 

IK HELP U Ü ! 
Z W E D E N , N O O R W E G E N e n D E N E 
M A R K E N zijn mijn speciahteit. Wellicht 
heeft U reeds laog zitten turen op de open 
vakjes van deze mooie landen, welke soms 
voor enkele centen te vullen zijn. M o g e n 
wij deze nummers eens .weten? Wij 
zenden U dan maandelijks enkele ontbre
kende nrs. op zicht en beginnen met de goed
koopste. Zoodoende krijgt U een mooi geheel. 

Beleefd aanbevelend. 
HENRY TEUNISSE, 

Dacostast raat 17,  D O R D R E C H T . 
(<51) 

TE KOOP voor meestbiedende 
1 ex. Curasao 1929/30, kopst. 
opdruk 6 op 7}4 cent, gebruikt, 
op geheel couvert. Brieven onde> 
no. 452, bureau van dit blad. 

V l i e é p o s t H o n g a r i j e . 
No. 398 — 405, cpl. op bncE per vliegpost 

f 1.75 
l,o5 
I.IO 
0.40 
0,65 
0.85 
1,80 
1 . 
0,65 
0,50 

toegezonden 
.. 398—405. cpl ongebruikt 
„ 3 4 2  3 4 4 
.. 3 * 5  3 4 8 , „ 
,. 3 4 9  3 5 0 , „ 
.. 3 6 8  3 / 0 .. 
„ 371 — 378 
„ 397, gebruikt 

H o r t h y Gedenkserie, cpl , 5 w gebi 
Set. Emmerich, cpl. 4 waarden, ongebi 
Andere Hong zegels tegen matige prijzen. 
Bet vooru t Porto extra, H a l a s Z . Budapest 
VI, Bencurstrasse 9. (Lid van ,,Breda") (i50) 

RUILRELATIES. Adressen van ernstige 
verzamelaars in Duitschland, Zwitserland of 
Amerika, met opgave van stand, direct lever
baar. Prijs per 100 st F. 2,50: per 200 st. 
F. 4,50; per 500 st F. 1 0 .  . 

Brieven onder No. 448 
aan het bureau van dit blad 

G R A P Z E P P E L I N P O S X 
met zegels van Nederland, Luxemburg, Saar
gebied, Duitschhnd, Liechtenstein. Dantzig. 
Zwitserland. Spanje, Hongarije. U S.A . Bra
zilië. Paraguay. Bolivia. Argentinië, enz 
Hillijk af te geven. V r a a g t z i c h t z e n d i n g . 
G. A. G. Thoolen,  s'Gravenhage. (456» 

TE KOOP AANGEBODEN 

F. 2 ,50 ROOD, 
Brieven onder Nr. 455 Adm. van dit blad. 

Het koopen van Postzegels is 
een kwestie van vertrouwen! 

ZICHTZENDINGEN, 
ook volgens Mancolijst, 

tegen billijke prijzen uit 
onzen zeer iiitgebreiden 

en ruim gesorteerden 
voorraad. ^ Wij leveren 

uitsluitend pnma zegels 
onder volle garantie voor 

echtheid. ^ Vraagt nog 
heden bij ons aan of 

;endt ons Uw mancolijst 
(s.v p . referenties bijvoegen.) 

P>®SirSIE®ElHÄI!ll&EIL 

Passage 25 , DEN HAAG. 
Telef. 12438. Giro 4 2 6 2 . (339; 

Wij zijn verplaatst van Kru^erstraat 3 * n. Hoof ïend i jk 142. 
Wij koopen en verkoopen Ncderlandsche. NcdIndische en 
buitenlandsche zegels, engros, per 25, 50, 100, 1000 en meer 
van een soort Wij hebben een enormen voorraad in prima kwa
hteit; onze prijzen zija laag Enkele goedkoope aanbiedingen: 
10 000 Ncd gemengd, ca 100 soorten f. 10.— 
150 verschillende Nederland „ 2.50 
150 „ Ned en Indië „ 1 75 
Nwd.Indië. per 1000. gemengd l a „ 5,— 
100 X 100, alle landen, mooi sort. „ 5,— 
100 X 200. „ „ ., „ „ 1?.50 
100 X 300. ., „ „ .. „ 3 0 . 
100 X 500, ,. .. „  ., 45, 

Niet urgel^gd Alles franco. Giro 11830. Vraag verder prijs 
van wat U koopen wit ~ P o s t a c e g e l t i a n c l e l 
i .Tho G l o b e " ,  ZAANDAM. (453) 

i i i i i i i i l i i i i l i l i i i i n i i i i i i iMi i t i i i n i i i i i i i i i i i 

I A C T U E E L E A A N B I E D I N G ! 
I Por tz . 50 et. en 1 gld. , koers , ƒ 0,25 
I 1 g ld . /17K et -0,22 
I I,2i4en5 gld., 1905 - 0,22 
I 1, 2K en 5 gld., koerseerend -0,35 
I Jub . 1923, 2 et .—1 gld -0,40 
I 2'A gld., rood, Indië -0,10 
I Jub . Indië, 5 et .—1 gld - 0,45 
I Nog slechts tijdelijk: 
I Roltndg. 2-z. m. w. 2 et.—40 et. - 2,25 
I Roltndg. Kct .—60 et. znd. 12>i -1,95 
I 1214 et. rood, zaldzaam, 4-zijdig -1,50 
I Zonder -w.m. 1, 2'A, IA, 12'A, 
I 20, 30, 40, 50, 60 -1,75 
1 Onuitgeiz. missiezegels p . 5 kilo - 4,50 
I Prosfkilo - 1 , — 
I Te koop gev raagd : ro l t and ing zonder 
I wa t e rmerk 2, 6, 10, 15 en 25 et. Brie-
I ven met pri jsopgaaf; t evens alle soor-
I ten gewone zegels . Ned.-Indië 1903, 
I 21/22K et. en verder alle betere ze-
I g&ls, als hooge w a a r d e n vliegpost. 
I Boven f 5,— por tovr i j . Giro 40215. 
I Zichtzendingen a a n vereenigingen, 
I ook in Ned.-Indië. Wederverkoopers 
I gevraagd. 
1 J O H N G O E D E , 
I Brederodes t raa t 46, A m s t e r d a m ( W ) . 
I (313b) 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Zendt m a n c o l i j s t . 
Vraagt zichtzending. 
Laagste prijsnoteering. 

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". 
Z o u t m a n s t r . 14a, — D E N H A A G . 
T e l . 34929. — G i r o 46266. — (349) 
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Zeldzame Britsühe Koloniale Zegels 
îjn mijn specialiteit. 

Ik b e n i n h e t b e z i t v a n e e n c o l l e c t i e 
z e l d z a m e z e g e l s d e r E n g . K o l o n i ë n , 
w e l k e e e n d e r m o o i s t e v a n d e w e r e l a l i s . 

Zichtzendingen tegen schappelijke prijzen worden op aanvraag naar alle deelsn der wereld toegezonden. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Rd, Wanstead, LONDON E. 1 1 . (398) 

IIMIIIJIIIMlIKIinMIIJIIIIlllllINniltJIIIIIIIIIIIiMtl 

N U I S H E T T I J O . Liliwiilalie-aafliiieiling, waarvan ieder profiteeren meel, die zijn verzamelini wil verrykenjiilloiiifs aan postzegels wil verdienen. 
De door mij aangeboden Lots overtreffen alles wat ooit op dit gebied is aangeboden. De reëele waarde der zegels over

treft eenige keeren het bedrag, hetwelk U ervoor betaalt. Profiteert van deze zeldzame gelegenheid. Het zal U naast een 
bron van genot, vermaak, bevrediging van lang gekoesterde wenschen, winst bezorgen. Volkomen satisfactie met het ge
bodene wordt gegarandeerd. Deze aanbieding is slechts uitvoerbaar zoolang mijn voorraad reikt. 

LOT „DU MONDE". 
Dit lot bsvat 2000 zegels: Fransche en Engrelsche ko

loniën, verder Mexico, Nieaw-Zeeland, Peru, oud-U.S.A., 
Slam, Tunis, Uruguay, Venezuela, Griekenland oude uit
giften, Brazilië, Argentinië, Chili, Algiers, enz. 

Hierbij vindt U zegels welke U nimmer zaagt. Yvert-
vs^aarde enorm. 

Franco aangeteekend slechts ƒ 10,—. 
Gratis premie: complete series vi'eldadigheid 1925, 1926, 

1927, 1928, 1929, en Rembrandt-serie. 

LOT „L' EUROPE". 
Deze samenstelling bevat 5000 Kegels. Prachtige sor

teering Oud-Beieren, Oud-Duitschland en Griekenland, 
Turkije, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Oud-België, 
Oud-Italië en Frankrijk, Rusland, Yougo-Slavië, complete 
series, Rumenië, Bulgarije-, Monaco, Luxemburg, Ned.-
Indië en andere. 

Ook deze sorteering overtreft Uw stoutste verwachting. 
Iets dergelijks is nimmer aangeboden. 

Franco aangeteekend slechts ƒ 14,—. 
Premie: weldadigheidsseries: 1924, 1926, 1927, 1928, 

1929, en Rembrandt-serie. 
Twee Lots tezamen ƒ 22,—. 

Toezending na ontvangst bedrag of overschrijving op postrekening 40215. Zichtzendingen aan vereenigingen en weder-
verkoopers. Indië 50 cent extra per Lot voor portokosten. Zie ook de bijzondere aanbieding elders in dit nummer! 
a O H N C O B D E , - B R B D B R O D E S T R A A X 4 6 , - A i U S T E R D A J U . 
P.S. Nog af te geven: Rembrandt-zegels per 100 series ƒ22,—; Weldadigheid 1929, gewone- of roltanding per 100 ƒ20,—. 

(313a) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ■ i T O C H K U N T U B B T B R O N Z E L O T S K O O P E I V 
Het moet aan alle lezers van dit blad duidelijk zijn, dat wij alleen door goede levering sedert jaren deze aanbieding 

konden handhaven. Een onbetwistbare aanbeveling voor onze Lots zijn de vele nabestellingen en gunstige berichten, welke 
wij van onze cliënten ontvingen. Wij vragen het vertrouwen, willen nog meer cliënten, en zullen alles doen wat mogelijk is 
om steeds beter te leveren, zonder den prijs daarby te verhoogen. De laatste samenstelling is beslist weer schitterend! 

Voor de gratispremie op 3 Lots van 1200 zegels, kan men op verlangen ook 1200 prima gemengde Nederlandsche zegels 
ontvangen. — Ieder, die in zegels iets verdienen wil, voor ruil, depots, verzamelaars, of voor andere doeleinden veel zegels 
tegen uiterst lagen prijs gebruiken kan, koope onze Lots, zonder concurrentie. Wij bieden aan: 

f 
L O T S P E C I A L . . 

Zeer interessante sorteering Dit sortiment bevat 1503 
zege's, gedeeltelijk F R A V S C H E en E N G E L S C H E 
K O L O N I E V verder CHILI SAAMGEBIED TUR

KIJE, ITALIË, zeer interessint quantu n L U X E M 

BURG, RUSLAND, enz . enj Dit Lot bevat steeds 
ve'e mankeerende en schaarsche zegels Zeer hooge 
waarde Yvert en kost slechts f 12, — , franco ean

gete'kcnd Gratis premie 150 verschillende Nederland 
en Kolomen. 

L O T L' E U R O P E . 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van E U R O P A , 
gelegenheidskoopje voor iedereen De vele goede zegels 
hieronder stellen U zeker tevreden Uit de rijke sorteerirg 
noem ik hier o a T U R K I J E , (Adrianopel) e a . NOOR

W E G E ^ I , Z W E D E N , D E N E M A R K E N , BELGIË, 
SAARGEBIED, ITALIË, BOSNIË, vele nieuwe uit

giften van diverse landen, enz enz. Dit sortiment. 4000 
zegels, waarde Yvert enorm, kost slechts f 15, — , franco 
aangeteekend 

L O T S U P E R B E . 
Eveneens schitterend sortiment, bestaande uit 2500 zegels der 
geheele wereld Een mooier samenstelling is niet denkbaar, het 
overtreft U w verwachtingen, is ongeacht waarde der zegels ia 
catalogus samengesteld. Uit de zeer groote verscheidenheid noem 
ik slechts 1 JAMAICA, diverse andere E N G E L S C H E K O L O N I Ë N , 
M A R O C C O , F I N L A N D , L U X E M B U R G , F I U M E , J O U G O 

SLAVIE, BOSNIË. CHILI . A R G E N T I N I Ë , enz , enz. Dit 
sortiment Superbe, extra mooi, kost slechts f 12,—, franco 
aangeteekend. 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Ieder kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ35,— en ontvangt 
bovendien 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus bijna 10.000 zegels franco aangeteekend. 
Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Nederlandsch-Indië alleen tegen vooruitbetaling en 50 % 
der portokosten extra. — Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. Op verlangen ook onder rembours. 
P O S T Z E C E L H A N D E L . „ T H E G L O B E " . — H O O G E I V D U K 1 4 2 , — 2 C A A I \ D A M . 

Let op het nieuwe adres. (385) 
P.S. Bij uitstek ook voor verzamelaars in Ned.-Indië de meest serieuze gelegenheid tot koopen van Europa-zegels e.a. 
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GELEGENHEIDS O F F E R T E 
van alleen werkelijk prima exemplaren. De meeste zijn 

gekeurd Nederl. Bond of andere keurmeesters. 
Nrs. Yvert & Tellier. 

NEDERLAND. — POSTZEGELS. 
Nr. 4, 1864, 5 c. met puntstempel ƒ 
Nr. 4, 1864, 5 c. m. francos tempel rood -
Nr. 4, 1864, 5 c. m. langst. „Uithoorn" -
Nr. 5, 1864, 10 c. met puntstempel -
Nr. 4, 1864, 5 c. m. „franco" z. omlijst. -
Nr. 5, 1864, 10 c. m. „franco" z. omlijst. -
Nr. 6, 1864, 15 c. met puntstempel -
Nr. 6, 1864, 15 c. m. st. „aangeteekend" -
Nr. 9, 1867, 15 c. 10% :10K, type 2 gebr. -
Nr. 17, 1868, 2 c. ong. blok van 4 postfr. -
Nr. 61, 1898, 1 gld. ongbr. onderz. onget. -
Nr. 82, 1913, 2)4 c. Jub. ong. bovenz. ong. -
Nr. 94, 1919, 40 c. op 30 c. z. punt op de i -
Nr. 118, 1923, 2 c. Jub. gebr. get. 12:11!^ -
Nr. 162-164, 1925, rolt. in ongebr. blokken -
Nr. 174, 1928, TA c. viol. 4-z. rolt. 3 gaatjes -
1929, Weid. 6 c. rood paar ongebr. spiegeldr. -

Nr. 

Nr. 

Nr. 

PORTZEGELS. 
35, 1907, De Ruijter met opdruk 12>i 

op K c. blok van 4, 3 ex. type 1, 
1 ex. type 2, z. z 

37, 1907, idem met opdr. 25 c. met 2 
zwarte punten tusschen e en n van 
cent, blok van 4 

TELEGRAAFZEGELS. 
1-12, gebruikt, compleet 

NED.-INDIE, 
7,50 Nr. 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14 en 15 met op-
5,— druk „specimen" ƒ 90,— 
7,50 Nr. 68, 1908, 10 c. Java strip van 3, w.o. 
7,50 1 ex. Jav - 7,50 
7,50 Nr. 69, 1908, 12K c. Java gewoon en kop-
7,50 staand op 1 zegel - 7,50 

15,— Nr. 70, 1908, 15 c. opdruk „Java" hoog - 7,50 
12,50 Nr. 70, 1908, 15 c. opdruk „Javai" sterk 
90,— verschoven - 7,50 
15,— Nr. 82, 84, 87, 89, 92 met zeer sterk ver-
20,— schoven opdr. Buiten Bezit, p. stuk - 2,50 

7,50 Nr. 78, 1908, 2'A gld. „Java" met kopst. 
2,50 opdruk, gebruikt - 70,— 

15,— Nr. 96, 1908, 2>̂  gld. Bezit Buiten, ongebr. - 90,— 
10,— Nr. 123, 1917-1918, 17K e. op 22% c. met 
20,— kopstaanden opdruk, ongebruikt -125,— 
20,— 

DIENSTZEGELS. 
Nr. 7, 1911, 50 c. handstempel gebr - 20,— 
Nr. 19a, 1911, 15 c. met strepen en met 

kopstaanden opdruk, blok van 4 ex. - 10,— 
20,— Nr. 25, 1911, 50 c. met kopstaanden op

druk Dienst, blok van 4 ongebr - 12,— 

20,— PROEVEN. 
Ontwerpen voor de Regeeringsjubileumzegels 1923, 
gedrukt door den Topografischen Dienst in Ned.-Indië 

27,50 (oplage 10 series) prijs op aanvrage. 

Ook van Curagao en Suriname vele 
zeldzaamheden en typen voorradig. 

Indien U zekerheid hebben wilt dat U het gevraagde ontvangt gelieve U ten spoedigste Uw 
order op te geven. Op Verzoek worden deze zegels van ons garantiemerk 

voorzien, hetwelk niet voor een bepaalde termijn geldig 
is, doch voortdurend van kracht blijft. 

Postzegel- & Albumhandel M. A. MANUSKOWSKI, 
Beëedigd Makelaar in Postzegels. 

WAGENSTRAAT 105. TELEFOON 11610. 's GRAVENHA6E. 
Bankier: Amsterdamsche Bank, Den Haag. Postrekening 20413. 
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10 brieven, 7 briefkaarten en 1 dienststuk, tezamen 190 gram 
netto, welke 3 uur 50 minuten later op het eiland Billiton 
aankwam. De retourvlucht ving dam 19en Juni 1920 des mor
gens ten 7 uur aan. Tandjongpandan maakte van die gelegen
heid gebruik om 42 brieven, 36 briefkaarten en 6 dienststukken 
(750 gram netto) per vliegtuig naar Java te verzenden, welke 
reeds ten 12.43 uur n.m. op het postkantoor te Weltevreden 
in ontvangst werden genomien. 

Voor de maand Juli stond wederom een proefvlucht op het 
programma van Tandjongpriok naar Tandjongpinang (Riouw) 
'eni vandaar naar BelawanDeli (Medan) en terug, waarbij 
eveneenis gelegenheid werd geboden tot het vervoer van brie
venpost. Den 19en Juli werd van Tandjongpriok afgevlogen 
met aan boord twee postzakjes van Weltevreden, één voor 
Riouw met slechts 4 ibrieven en 1 briefkaart (santen 31K gram 
netto) en één voor Medan, welke met een netto gewicht van 
356 gram iets belangrijker was en 34 brieven lenl 15 brief
kaarten inhield. 

Tot Riouw had de todht een gunstig verloop. Den volgenden 
dag zou de vlucht via Bengkalis naar Medan worden voort
gezet Het geluk was echter niet met den vlieger, luitenant 
Verploegh Chassé. Op 5 k.m. afstand van Perbaoiengan, tus
sdhen PantaiTjermin en Tandjon^Bringin, moest, wegens een 
defect aan de stuurinrichting, eenl noodlanding worden ge
maakt, waarbij tot overmaat van ramp nog een der drijvers 
defect raakte. Aangezien reparatie op het strand van Soengai
baroe niet gelukte, werd het toestel den volgenden dag door 
een torpedojager naar Medan gesleept, alwaar de aan boord 
aanwezige post, waaronder een piostje van Riouw voor Medan 
van 6 brieven en 4 briefkaarten (55 gram) den 21en Juli werd 
afgeleverd. 

Het jaar 1920 werd besloten met een postvlucht van WeK 
tevreden via Semarang naär Soerabaja op den 24ien) Augustus, 
waarbij Semarang uitsluitend werd aangedaan voor het in
nemen van brandstof, zoodat, alleen door het kantoor Wel
tevreden een luehtpostdépêehe voor Soerabaja werd gesloten 
van 515 gram netto, inhoudende 27 brieven, 12 briefkaarten «n 
4 dienststukken. De tocht had een voorspoedig verloop. In 
ruim 11 uur, daaronder begrepen den tijd van oponthoud te 
Semarang voor het innemiem van brandstof, enz., werd het 
traject TandjongpriokSoeTabaja afgelegd. 

Óp den terugtocht bestond geen gelegenheid voor het ver
voer van post. 

Voor den marinevliegdienst hebben deize in 1920 ondernomen 
vluchten waardevolle gegevens opgeleverd. Wat het postver
voer betreft, bleek, dat met vervoer langs den luchtweg een 
belangrijke tijdsbesparing kon worden verkregen. Echter was, 
gezien het aantal met de vliegtuigen op de verschillende 
proefvluchten medegegeven poststukken, ondanks het feit, dat 
geen luchtreoht werd gsheven, de belangstelling van de zijde 
van Ihet publiek voor het nieuwe verkeersmiddel hier te lande 
nog zeer gering. Aangezieft echter de verzending van post
stukken bij de in 1920 ondernomen vluchten was beperkt tot 
slechts lenikele kantoren, mocht worden verwacht, dat, zoodra 
eenmaal op bepaalde trajecten vaste luchtverbindingen zouden 
zijn tob stand gebracht en op alle post, bij en hulppoist
kantoreni gelegenheid zou worden gegeven tot het aanihieden 
van per luchtpost te verzenden correspondentie, het publiek 
meer en meer zou gaan profiteeren van de tijdwinst, welke 
door vervoer langs den luchtweg kan worden verkregen, met 
gevolg een toename van den omvang van de luchtpost. Deze 
verwachting is naderhand bewaarheid. 

(Wordt vervolgd). 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XIII. 
ITALIA. 

In de midde'eeuwen waren het vooral de republieken Ve
nezia en Geneva, die op den voorgrond traden en zich in groo
ten bloei mochten verheugen; ook het overig Italia was in 
meerdere afzonderlijke staten verdeeld, die eerst veel later, 
in 1861, het tegenwoordige Italia zouden vormen. 

Venezia ging in 1500 achteruit en kwam later in de macht 
van Oesterreich, Geneva werd later opgenomen bij Sardegna 
(Sardinië). Van de andere staten noemen we: Savoia, latei 
Piemonte, werd ook bü Sardinië getrokken. Milano kwam in Jd 
1500 bij Spanje, begin 1700 bij Oesterreich, Napoli en Sicilia "^ 
eveneens in 1500 bij Spanje, sinds 1714, vrede van Rastadt, bij 
Oesterreich, vormden 1735 zelfstandige koninkrijken. Toskana, 
Modena, Parma, alle izelfstandige rijkjes. 

De Kerkelijke Staat verloor ziJn macht toen paus Clemens V 
in 1303 gediwongen was zijn zetel naar Frankrijk (Avignon) ^ 
te verplaatsen; latere pausen brachten Roma weder tot aan '■^ 
zien, tot Julius II er in 1500 door verschillende veroveringen 
de uitgebreidheid aan wist te geven, die het rijk tot 1860 
behield. 

Herhaaldelijk werden er oorlogenl gevoerd om het bezit van 
Italia, vooral tusschen Spanje en Frankrijk, met afwisselend 
geluk. 

Na den Napoleontijd zien we de verschillende vorsten weder 
in hun gebied terugkeeren; bovendien werd toen een nieuw 
koninkrijk Lombardië en Venetië gevormd onder Oesterreich, 
dat geheel NoordItalia omvatte. Napoli en Sicilia werden tot 
één zelfstandig koninkrijk vereenligd. 

De algemeen« reactie, die in geheel Europa na Napoleon 
optrad, deed zich in Italia ook gelden; Iherhaaldelijk hadden er 
opstanden plaats uit onteviedenheid over het Oostenrijksche 
bestuur en uit het verlangen naar zelfstandigheid en de aan
eensluiting der verschillende staten tot één geheel, 1830 en 
1848; toen breidde de beweging zich van Milano over geheel 
Lombardië en Venezia uit, Toskana en Parma sloten zich aan. 
De koning van Sardinië stelde zich aan het hoofd, maar niet
tegenstaande alle pogingen, look van Maizzini, die steeds voor 
de eenheid van Italia geijverd had, mislukten deze pogingen , 
door interventie van Oesterreich en onderlinge oneenigheid; ' J« 
de toestand bleef dezelfde, Oesterreich behield de overhand. ' " 
Roma was intusschen door Fransche troepen bezet len. d« p&us 
Pius IX, weer in ziJn macht hersteld, 1849. 

Vrij plotseling kwam er verandering, toen Sardinië, dat zich 
in den Krimoorlog bij Frankrijk had aangesloten, (bij monde 
van zijn minister Cavour, Napoleon wist over te halen om 
Oesterreich den oorlog te verklaren, 1859. De Oostenirijksche 
troepen werden overal verslagen; na den slag bü Solferino 
werden te Villafranca vredesonderhandelingen geopend, waar
bij geheel Lombardië voor Oesterreich verloren ging. Inmiddels 
hadden zich Toskana, Parma en Modena bü Sardinië aangeslo
ten onder Vittorio Emmanuele, zoodat reeds een groot gedeelte 
van Italia één geheel gevormd had. Napoleon echter eischte 
voor zün hulp afstand van Savoia en Nizza. 

Nu deed vooral Garibaldi zich gelden; met izün uitgelezen 
duizend man deed hü een inval op Sicilia, dreef de Napoli
taansohe troepen voor zich uit, veroverde het geheele eiland 
voor den koning van Sardinië en landde in ZuidItalia. Ook 
hier breidde hü in naam van koning Vittorio Emmanuele zijn 
macht uit; de koning van Napels moest vluchten. Het geheele 
land sloot zich na gdhouden volksstemming aan, terwül ook 
Romagna, dat zich van den Kerkelüken Staat had afgeschei
den, zich voreenigde. Het gevolg van een en ander was, dat op 
14 Maart 1861 Vittorio Emmanuele werd uitgeToepen tot ko
ning van het Vereenigd Italia. 

De eenige gebieden, die nog ontbraken, waren Venezia en 
de KerkeHjke Staat; het eerste land werd verworven in 1866, 
toen Italia zich in den OesterreichPreussenoorlog bü dit 
laatste rük had aangesloten en Oesterreich na den slag bü 
Königgrätz genoodzaakt was Venezia aan Italia af te staan. 

De KerkeHjkie Staat eindelük werd verkregen in 1870; 
Frankrük had zün troepen noodig in den FransphDuitschen 
oorlog en trok izün bezetiing van Roma terug, waarop de 
koning den paus een ultimatum stelde en toen het niet goed
schiks ging, eenvoudig tot bezetting van het PauseHjk gebied 
overging. Hiermede werd een einde gemaakt aan Ihet wereld
lük bezit van den paus en tevens' de eenheid van Italia geheel 
voltooid. 

Eerst in 1929 kreeg de Paus zün wereldHjke macht terug, 
zü het ook een klein rük. 

Vereenigd koninkrük Italia onder koning Vittorio Emma
nuele II, 18611878. Hoofdstad Roma; geldswaarde 100 cen
tesimi := 1 lira (e). 
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1910. 

1910. Garibaldi. 
5 en 15 centesimi, uitgegeven 15 April tot 
30 Juni alleen cp Sicilia, ter herinnering 
aan Guiseppe Gariibaldi ,geb. 4 Juli 1807, 
den grooten strijder voor de vrijheid, die 
11 Mei 1860 op Maraala landde len daar
mede den grondslag voor het latere Italia 
legd's; gestorven 1882. 

De zegels, die verkocht werden met een 
toeslag van 5 c. ten bate van de feestvie
ring, geven zijn beeltenis weer, met onder
aan tusschen de jaartalllen 1860 en 1910 

het wapen van Sicilia. Deze eigenaardige driebeenige 
teekening is een personificatie van het naar zijn vorm 
driehoekige eiland en is nog terug te vinden in den 
oudenl naam Trinacria en op oude munten van het land. 
Oplage 3 millioen. 
Volksstemming. 
5 en 15 centesimi, uitgegeven van 1 December tot 31 
Januari alleen in Napoli, ter herinniering aan de in 1860 
gehouden volksstemming voor al of niet aansluiting bij 
Italia. 
Ook deze zegels (werden met eenzelfden toeslag ver
kocht' voor de feesten te Napoli en vertoonen eveneens 
zijn portret; in de omranding staat: „Italia e Vittorio 
Emmanuele" (Italia en Victor Emanuel), en onderaan: 
„Plebiscito Meridionale 1860 - 21 Ottobre - 1910", voor 
de volksstemming in de zuidelijke provincies. 
Oplage 1 millioenl. Beide series waren alleen geldig in 
het gebruik voor binnenland en de koloniën. 

1911. Vereenigd Italia. 
2, 5, 10, 15 centesimi, ter Iherdenking van 
de vorming van het Vereenigd Itaüia, 50 
jaar geleden. De 2 c. werd verkocht met een 
toeslag van 3 c , de andere waarden met 
5 c , bestemd voor de feestelijke herden
king te Roma en Torino, in welke steden 
tentoonstellingen werden gehouden. 
2 c. Een meti krachtige hand vastgehouden 
zwaard, met het opschrift: „Cinquantenario 
del Regno d' Italia" (50 jaar bestaan van 
het koninkrijk Italia). Rechts de kop van 
een wolvin, links die van een stier, als zin
nebeelden van Roma en Torino. Links on
deraan het wapen van Italia. 

5 c. Een zidi vrij willen makend paard, met op den 
achtergrond het cap tooi van Roma en het in 1863 te 
Torino gebouwde natuurhistorisch museum. 
10 c. Een athletisch jongeling, die het gevleugeld ros 
van Apollo naar het Sacrum Juturnae voert, de heiligp 
bron van deze Romeinsche godin, op het forum te Roma. 
15 c. Beeldhouwer, die „Dea Roma" (het Goddelijke 
Roma) beitelt in heb symbool der eeuwigheid. 
Alle zegels met het insdhrift en wapen van de 2 c ; 
«plagä 4, 8, 5 en 5 millioen. 
Campanula. 

5, 15 oantes'.mi, uitgegeven 25 April tot 31 
Decemiber, biJ de inwijding van den nieuw 
gebouwden toren. Deze campanilla-klokke-
toren van het San Marco-plein te Venezia, 
dateerend uit 900, was 14 Juli 1902 inge
stort en werd in 1905 opnieuw opgebouwd, 
gäheel in den oorspronkelijken staat en op 
dezelfde plek. 
Op den voorgrond de vijf koepels van de 
basilica op hetzelfde plein en andere kerken 
van Venezia op dem achtergrond, met de 
jaartallen 1902-1912 en de woorden „Come 
era, dove era" (Zooals hiJ was, waar hij 
was). 

De zegels waren alleen in Venezia verkrijgbaar, met een 
toeslag van 5 c ; oplage 5 c. 1500000, 15 c. 500000. 
Beide voorgaande series ook alleen voor het binnenland 
en de koloniën. 

1917. Vliegpost. 
25 centesimi expresse zegel, overdrukt met: „Espsri-
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mento Maggio 1917 Torino-Roma; Roma-Torino", ter 
gelegenheid van de eerste officieele postvluoht. De 
vlucht, onder kiding van Mario de Bernardi, was be
stemd voor 19 Mei, maar werd door slecht weer uitge
steld tot den 22en; terugtocht op 27 Mei. Oplage 200000. 

1917. Vliegposb. 
40 centesimi expressalzegel, nu met overdruk: „Idro-
volante Napoli-Palermo-Napoli 25 cent. 25", ter gelegen
heid van de op 28 Juni uitgevoerde idem per water
vliegtuig. Oplage 130000. 

1921. Dante. 
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15, 25, 40 centesimi, uitgegeven 14 September, bij de 
herdenking van den èOOen sterfdag van Dante Alegheri, 
den grooten Italiaanschen dichter; geb. 1265, gest. 14 
September 1321 te Ravenna. 
De zegels dragen de letters S.N.A.D., afkorting voor 
Societa Nationale Dante Aligheri, de vereeniging op 
wier aandringen de zegels zijn uitgegeven en die ook 
voor de verkrijgbaar steil ing heeft medegewerkt. 
15 c. Bani adelaar met een boek, waarop de (woorden: 
„La Divina Commedia" en in het rondschrift: „Che so-
pra gli altiri com' aquilla vola" (Die over de anderen 
vliegt gelijik een adelaar), het meest bekende werk van 
den dichter. 
D(ante) A(ligheri) D(ivina) C(ommedia ETAOI 
25 c. De Italia met een boek met de initialen D(ante) 
A(ligheTi) D(ivina) C(ommedia); in het rondschrift: 
„Onorate 1' altissimo Poeta" (Eert den veriieven dichter). 
40 c. Portret van den dichter op den kansel, met het 
onderschrift: „Mostro cio che potea la lingua nostra" 
(Ik heb u getoond wat onze taal vermag). 
Oplage 400000. 

("Wordt vervolgd). 

Terloonstelliïi^cin 

DE INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE ANTWERPEN 

door LEON DE RAAIJ. 
Buiten ieders verwachting is deze tentoonstelling gebleken, 

ten der meest geslaagde van den laatsten tijd te zijn; zij heeft 
een groot succes ge'nad. 

Dat men niet veel succes verwachtte van deze tentoonstelling 
had de volgende gegronde redenen: 1. Werden en worden dit 
jaar reeds d r i e internationale tentoonstellingen gehouden, en 
dus is niet iedere verzamelaar genegen aan alle deel te nemen; 
2. Met de voorbereidingen werd veel te veel tiJd verspild; 
3. Algemeen was men van oordeel dat de internationale Ber-
lijnsche tentoonstelling alles zou wegsleepen, zoodat er niet 
veel animo voor deze tentoonstelling zou overblijven; 4. Na
genoeg een ieder geloofde (en dit was reeds van verschillende 
kanten geuit), dat de tentoonstelling te Antwerpen niet zou 
doorgaan, daar er zich niet genoeg deelnemers hadden op
gegeven. 
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Wel geheel anders is het geloopen: de deelname was zoo 
groot, dat men velen moest terugwijzen wegens gebrek aan 
plaatsruimte. Het comité moest zich strikt houden aan de 
voorgeschreven twee meters per exposant, uitgezonderd voor 
enkele inzendingen van overgroote waarde. Ware men hiertoe 
niet overgegaan, dan had men minstens tienmaal zoo veel 
oppervlakte noodig gehad als waarover men beschikken kon. 

Diat alles in orde zou komen, was voor mij een uitgemaakte 
zaak toen ik bericht ontving, dat de 'heer René Poncelet de 
philatelistische leiding m handen had. Zij die met Poncelet ge
werkt hebben, hem kennen als een philatelist van den aller
eersten rang, iwisten dat hun belangen in uitstekende handen 
waren. De ondervinding heeft de verwachting dan ook niet 
beschaamd. 

De ruim 325 inzendingen, prachtig ondergebracht in de 
Salie des Fêtes, op de Meir, bewijzen een algemeene deelname. 

Deze feestzaal, een gemeentegebouw, welwillend afgestaan 
door het gemeentebestuur van Antwerpen, is een gelegenheid, 
bijzonder geschikt voor dergelijke tentoonstellingen. Ik moet 
dan ook eerlijk bekennen nog nimmer een gelegenheid aan
getroffen te hebben, zoo uitstekend voor dit doel ingericht. 

Een nieuw soort cadre werd door het comité ingevoerd: elke 
vierkante meter vormde een zelfstandig geheel, die op lange 
ezels, in drie rijen, opgesteld waren. De cadres waren keurig 
uitgevoerd van triplex met beweegbaren achtergrond. Men 
behoefde du? niet het vermoeiende werk te verrichten van het 
opzetten der cartons op staande ezels; elk cadre werd op daar
voor beschikbare tafels gereed gemaakt, om daarna op den 
e-zel te 'worden geplaatst. De cadres stonden niet 'loodrecht, 
doch ietwat 'hellend, wat het lichteffect ten goede kwam. De 
cadres waren niet te hoog geplaatst, zoodat men zoowel de 
hoogste als de laagste cartons goed bestudeeren kon. 

De reusachtige zaal, in aangename kleuren geschilderd, en 
voorzien van de vlaggen van alle naties, was goed belicht door 
een, in de hooge zoldering aangebracht getemperd licht vlak. 
De ruimte tusschen d'e rijen was zoodanig, dat met gemak tien 
personen elkander konden passeeren, waardoor een ieder rustig 
alles kon waarnemen en onderzoeken. In de groote zaal waren 
overal banken geplaatst, zoodat de bezoekers af en toe konden 
uitrusten, terwijl er aan het eene einde verschillende met flu
weel bekleede divans voor hetzelfde doel ter beschikking 
stonden. Op ds bovengalerijen waren tafels beschikbaar ge
steld voor de handelaren, terwijl ook eenige collecties aldaar 
tegen de muren opgesteld waren. 

De algemeene verzamelingen in albums, de literatuur en 
benoodigdheden (gewoonlijk stiefmoederlijk bedeeld), iwaren 
in goed gesloten vitrines uitgestald, zoodat iedere bezoeker 
alles kalm en rustig kon bekijken. 

In een groote vierkante nevenzaal waren de collecties van 
België opgesteld, waaraan de Belgisdhe regeering met uit
gebreid materiaal deelnam. 

Verschillende afzonderlijke zaaltjes voor jury, comité, post
kantoor, enz., iwaren van alle gemakken voorzien. Wegens de 
enorme belangstelling voor het tentoonstellinigszegel, waren 
uitgebreide maatregelen genomen, waardoor de politie een 
gemakkelijke taak had bij de toelating van het publiek. Een 
afzonderlijke toegang voor exposanten en medewerkers maakte 
het den verzamelaars gemakkelijk toegang op hun kaarten te 
verkrijgen. 

Het geheel was zeer overzichtelijk gemaakt door zeer duide
lijke kaarten op elke rij; bovendien stond ook de plaats van 
den inzender in den catalo.gus vermeld, zoodat thans zoowel 
voor de jury als bezoekers van zoeken geen sprake was. 

Een groote staf van medewerkers, toegevoegd aan het co
mité, maakte het den bezoeker gemakkelijk alle vragen be
antwoord te krijgen. In één woord, de organisatie was buiten
gewoon; een woord van hulde en dank aan allen is dan ook 
op zijn plaats. 

Wat de deelname van exposanten betreft, behoefde deze 
tentoonstelling niet onder te doen voor al hare voorgangsters. 
De Nederlanders die er aan hebben d'eelgenomen, kunnen 
trotsch zijn op hun bekroningen, gezien de zlware concurrentie 
in alle afdeelingen, 

In het geheel waren er 36 Nederlandsche inzenders, ongeacht 
twee collecties var een Nederlander, die reeds jaren te Ant
werpen woont. 

En nu zal ik overgaan tot een kleine beschrijving van de 

feestelijkheden, die niet van zulk een grootschen aard waren 
als zulks bij andere philatelistische bijeenkomsten gebruike
lijk is, zulks had in hoofdzaak zijn oorzaak door de wereld
tentoonstelling, die vele bezoekers tot zich trok. 

Nadat Zaterdagochtend 9 Augustus de laatste hand gelegd 
was aan het voltooien van de tentoonstelling, werden alle deel
nemers uitgenoodigd tot de receptie van burgemeester en 
schepenen der stad Antwerpen op het oude, beroemde stad
huis, waar de burgemeester, in onberispelijk Nederlandsch en 
Fransch, de aanwezigen welkom heette en hen alle oude zalen 
liet bewonderen. ^ 

's Middags werd door den voorzitter, M. Maes, officieel de^l«! 
tentoonstelling geopend en een rondgang gedaan, begeleid 1 
door M. Junes, den schepen der schoone kunsten, die gedurende 
alle feestelijkheden aanwezig was. 

's Avonds iwerd een prachtig diner aangeboden aan de jury 
en commissarissen-generaal in het hotel Londres. Daarna 
gingen allen per autocars de schitterende illuminatie der stad 
bezichtigen en eindigde men met een bezoek aan Oud-België 
op de Wereldtentoonstelling. 

Den volgenden dag werd een congres gehouden door de inter
nationale philatelistisiche pers, onder M. ir. Tedeschi, waar 
diverse belangrijke punten behandeld werden. 

's Avonds werd door hetzelfde lichaam aan de deelnemers 
een diner aangeboden in den Dierentuin. Be'halve door vele 
sprekers, is ook door onzen voorzitter, den heer Van der 
Schooren, het woord gevoerd, die dank uitbracht aan de phila
telistische pers voor hare medewerking. 

's Maandags werd een lunch aan boord van het s.s. Anvers-
ville aan de deelnemers door de directie aangeboden, waar 
een 150-tal aanzat. Zij werden opgewacht door den heer Alex 
van Opstal, afgevaardigde-beheerder der Compagnie Maritime 
Beige. De prachtige Congoboot werd terecht bewonderd door 
alle bezoekers, waarna men zich naar de rijk voorziene tafels 
begaf. 

Het is evenwel te betreuren dat hierbij de regeling nogal 
wat te wenschen overliet, zoodat meerderen teleurgesteld 
v/erden. Ook de later gehouden boottocht, waarvoor een sleep- j 
boot beschikbaar was, was teleurstellend. ' - ^ 

De heer Van Opstal bracht 'hulde aan het comité en allen ^ 
die medegewerkt hebben om de internationale betrekkingen 
door hun liefhebberij aan te kweeken, en dronk daarna op de 
voorspoed van de postzegelliefhebberij. De heer Maes dankte 
uit aller naam voor de vriendelijke uitnoodiging. Mr. Melville 
dankte in het Engelsch voor de gastvrijheid, De Raaij in het 
Nederlandsch namens de verschillende Nederlanders, Bauer 
namiens de Elsassers, en Bolaffi in het Italiaansch namens zijn,«! 
landgenooten. ^ 

's Woensdags had het groote banket plaats in de marmeren 
zaal der Société de Zoologie. Ook 'hier werden door de verschil
lende afgevaardigden speeches gehouden. Waarbij ook de heer 
Van der Schooren namens Nederland een woord van hulde en 
dank aan het comité bracht. Aan het banket werd deelgenomen 
door een 200-tal gasten, en tot aller verrassing werden hier 
de bekroningen bekend gemaakt. 

Door deze bekendmaking waren feitelijk de feestelijkheden 
afgesloten, en' men wachtte slechts af, tot het sein gegeven 
zou worden om alles af te breken teneinde met de collecties 
naar huis terug te keeren. 

Het verwonderde een ieder dat, waar de jury een uiterst 
moeilijk werk te verrichten had, reeds des Dinsdags in plaats 
van Donderdags de uitslagen bekend gemaakt werden. Daar
om is het niet te verwonderen, dat dan ook eenige vergissingen 
in de bekroningen voorkomen, die later verbeterd werden', dodh 
volgens ingewonnen inlichtingen treft hierbij de jury geen 
schuld. Zij werd tot overhaasting gedwongen door nog on
bekende redenen. 

Rest mij nu nog om enkele woorden van hulde te brengen 
aan eenige leden van het comité, die zich in dezen zeer ver
dienstelijk hebben gemaakt door hun voorkomendheid en hulp
vaardigheid. 

In de eerste plaats den jovialen voorzitter M. Maes, die ,^^ 
voor een ieder een vriendelijk Woord had; ons 'aller vriend Boks, •^'M 
den vice-voorzitter, die in alle talen bereid gevonden werd een 
ieder te helpen en behulpzaam te zijn. Voorts M. Poncelet, 
den man met een internationale reputatie, M. Baeten, zijn as- 3 
sistent, die steeds bezadigd optrad; Simons (de man van de ' ^ 
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duiten), Lanver, Wils, Franck, en zooveel anderen. Maar een 
apart woord van hulde moet ik brengen aan Julien Jordens, 
den zeer jongen maar energiekan secretarisgeneraal. Met 
bewondering heb ik dezen jongen p'hilatelist gadegeslagen en 
ik geloof de tolk te zijn van lallen wanneer ik een hartelijk 
woord van dank breng aan dezen stoeren werker. 

En nu zal ik overgaan tot het .geven van een korte be
schrijving van eenige der geëxposeerde collecties, die de al
gemeene aandacht hebben getrokken. 

In de afdeeling België was ontegenzeggelijk de schoonste 
collectie die van M. Caroly, en terecht werd deze bekroond 
met de medaille van koning Albert, en voor zijn proeven en 

^ Congo nog twee gouden medailles. 
K,; Bijzonderheden uit deze collectie op te noemen is een on
^?"begonnen werk, daar alles uitmuntte door pracht, zeldzaam
ï\,' heid en keurigen opzet, terwijl het wetenschappelijke deel een 
mi afzonderlijke bekroning waard was. 
p * Vanaf 1921 werd deze collectie verrijkt door de verzameling 
M Sparrow en eenige groote rariteiten van Fprrai'i. Ik njem 
m>' slechts twee complete vellen van 100 van 1850, 10 en 20 cent 

met watermerk. 
De collectie De Cock, buiten mededinging, is er ook een die 

genoemd mag worden; zij behoort tot de eer'^te van het land, 
^ zoo ook die van Paul de Smeth, den bekenden philatelist. 

Met goud bekroond is ook de collectie Lavern, een waardig 
concurrent van de voorgaande. 

In deze afdeeling deed zich het buitengewone geval voor dat 
twee Engelschen hier concurreerden, en wel met groot succes, 
n.l. E. H. Lee, die goud, een felicitatie van de jury en een 

&4, kunstvoorwerp mocht behalen, en dr. O' Conner uit Dublin, 
die met goud bekroond werd. 

In de afdeeling proeven van België mocht de heer J. van 
Nifterik het genoegen smaken met izilver bekroond te worden 

w.. in concurrentie met de onovertroffen collectie proeven van 
»<' Caroly. 

In de afdeeling Congo behaalde Caroly de gouden medaille, 
doch ook dr. Magonette en M. Joseph Wright (Londen) be
haalden ieder een gouden medaille, terwijl Magonette nog de 
felicitatie van de jury en een kunstvoorwerp in ontvangst 
niodht nemen. Elk van deze collecties op te noemen zou te 
veel plaatsruimte in beslag nemen, bovendien waren er nog 
een massa mooie en middelmatige collecties te bezichtigen. 

Frankrijk, Elzas, Monaco. 
Uwee geweldige verzamelingen van Monaco trachtten elkaar 

de loef af te steken, maar de jury besliste door ieder een 
gouden medaille toe te kennen, n.l. Hans Lagerloef uit New
York en madame Lucien Niel uit Marseille. 

GrootBrittannië en Ierland. 
De collectie GrootBrittannië van C. W. Siggers (Kent) be

haalde goud, een felicitatie van de jury en een kunstvoorwerp, 
en terecht, want er waren o.a. elf platen van de 1 penny zwart. 
Leon Maudit, Asnieres, behaalde ook een gouden medaille 
voor zijn samengestelde platen, o.a. de £ 1 gro«n 18871900 
(80 zegels) en de f 5 oranje 18671872 (56 zegels). 

Onze landgenoot H. L. Vogel mocht tegen 'zulke concurrenten 
met een zilveren medaille voor Ierland tevreden zijn. 

Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. 
Ook hier behaalde Hans Lagerloef van NewYork goud met 

Noorwegen, o.a. 18561857 vijf strooken van 3 skill op geheelen 
brief; compleet vel van 24 skill, 2 skill 18671868, 18711875, 
geheele vellen van 1 skill, 2 skill, enz., enz. 

C. Ott uit Altona met gespecialiseerd Denemarken tot 1870, 
verguld zilver. 

Duitschland en OudDuitsche staten. 
Hans Baldus met nr. 1 van Pruissen verguld zilver. R. Wed

more, Londen, met Pruissen zilver. 
Nederland, Luxemburg. 
In deze fel betwiste afdeeling ontving Paul Rieser, Luxem

burg, goud, met zijn onvergelijkelijke collectie Luxemburg. 
Antoine Simons, Verviers, goud met eerste emissie Luxem 
burg. Een geheel vel van het origineele papier, gebruikt vooi 

fi,. het drukken van de nrs. 1 en 2 met watermerk W 200 maal 
pj her'haald, enz. André Wolff, Luxemburg, goud met de' bekende 
'f^'f collectie. 
*■'' Onze landgenoot Jan Poulie, Amsterdam, behaalde zilver 

met Nederland, waarin vele zeer zeldzame oude brieven van 
1831 tot 1852 met en zonder zegel. Vele zeldzame afstempe

lingen, enz. Een collectie van mevrouw Weimar, uit Warschau, 
behaalde met Nederland zilveren plaquette. P. Bollen, Maas
tricht, met Nederland, brons, en M. W. Schrader, Brunswijk 
brons met Nederland afstempelingen en nr. 1. 

Zwitserland. 
De collectie Alfred Banks, Brussel, is een der meest bekende 

en terecht beroemde collecties. Al de rariteiten te noemen is 
ondoenlijk: 29 stuks Zurich 6 rappen, 5 stuks in een strip; 
3 dubbeleGenèves, waarvan 1 op brief, 8 enkele Geneves 
waarvan 1 op brief; 6 duifjes van Bazel, 1 op brief; 3 Vaud 
4 centimes, enz., enz. Zij behaalde terecht de gouden medaille. 

Oud Italiaansche staten. 
Met goud, felicitatie van de jury en kunstvoorwerp werd be

loond Alberto Bolaffi, voor izijn verzameling Modena gespe
cialiseerd (eersten prijs). Ook de collectie van Castellini te 
Milaan met Lombardije, Sardinië, Toscane en Modena behaalde 
een gouden medaille. Als waardige derde in den bond: Raneizi, 
van Genua, met zijn collectie Napels (gouden medaille). 
Dr. Stafford, uit Dublin, mocht zich met zulke concurrenten 
waarlijk verheugen in een verguld zilveren m'edaille. 

Spanje, Portugal. 
Ongetwijfeld mocht D. Bernhard, Croydon, op zijn col

lectie Spanje trotsdh zijn, waarvoor men hem, m.i. te laag 
(v. z.), bekroonde. Dr. A. Cruz, uit Parys, kreeg dezelfde be
kronmg met Spanje. 

Griekenland, Turkije, Bulgarije, Servië, Bosnië, Montenegro. 
Met goud werd bekroond de waarlijk schitterende collectie 

Bulgarije van Alex Biske, uit Brussel. Deze collectie bevat de 
eerste emissies van Bulgarije gedrukt te St. Petersburg en de 
lokaalopdrukken in Bulgarije, Yvert & Tellier nrs. 127 en 41. 

Ook een mooie verzameling OudTurkije van dr. Louis 
Comte, te Freiburg (verguld zilver), en een mooie collectie 
Griekenland van G. Foblets, Merxem (dezelfde bekroning). 

Rumenië, Rusland. 
Een buitengewone collectie Roumanie, geheel compleet tot 

1872, bevattende o.a. 8 exemplaren van Moldavië Mei 1858 in 
Prachtexemplaren, behaalde goud (D. Bernhard, Londen). 

Andere landen van Europa. 
In deze afdeeling treffen wij vele landgenooten. 
De bekende collectie Polen van V. de Rachmanoff (War

schau) behaalde goud. 
Mevrouw Smulders, Schiedam, met haar schitterende uit

gebreide collectie YougoSlavië, werd bekroond met vervuld 
zilver; Th. van der Hurk, Amsterdam, met Danzig, Estland, 
Letland, Litauen, YougoSlavië, tezamen verguld zilver; L. H. 
Weimar (Nederlander te Warschau), Centraal Litauen, zeer 
uitgebreid, verguld zilver; dezelfde met Polen, zilver; De Raay, 
YougoSlavië, zilver; Cronke, uit Danzig, met Danzig, zeer 
keurige verzameling, voornamelijk in de eerste brieven uit 
het eerste tijdperk, met zilver; J. Ordelman jr., Zutphen, ge
specialiseerde collectie Liechtenstein in 3 albums (brons); 
Jan Poulie, Amsterdam, gespecialiseerde collectie Letland 
(brons). 

Amerika. Vereenigde Staten en Confederated States. 
Als buitengewoon van de V. S. v. A. moet ik noemen de 

twee collecties van L. Mason, Craiwford (U.S.A.). De groote 
zeldzaamheden, zoowel los als op brieven, zullen voor de vele 
bezoekers e^n openbaring zijn gelweest. Al de „Postmeester
provisionals" op 9 cartons; alle gewone uitgiften op 22 car
tons, alle NewYork, Baltimore, St. Louis, zoowel los als op 
brieven. Charleston Citypost, Eagle, 1847 uitgifte op brieven, 
enz., enz. Hij behaalde terecht de gouden plaquette. Een 
waardig mededinger is de verzameling van John Brinkwater, 
Huntington (U.S.A.), in twee albums. Ook in deze collectie 
vindt mien ongeëvenaarde stukken van de Vereenigde Staten 
en de Confederatie. Hier treft men aan een menigte brieven 
van 1800 tot 1847 zonder zegels doch met zeldzame afstem
pelinigen. Ook deze collectie werd met goud bekroond. 

Mexico, Dominica, Haiti, Panama, Venezuela, Costa Rica 
Guatemala. 
Onze landgenoot de heer J. van Nifterik mocht met zijn col

lectie La Guiara het genoegen smaken met zilver bekroond 
te worden. Concurrenten waren: W. Eemans, Brussel, met 
Mexico (zilver) en onze landgenoot E. J. Preiss, Amsterdam, 
met Panama en Costa Rica (brons). 

Columbia, Chili, Ecuador, Peru, Paraguay. 
De buitengewone collectie Peru, van D. Bernhard, Croydon, 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 173 

behaalde goud. Zoo ook miss Ten. Gaskell, te Newton Abbott, 
eveneens met Peru. John Klemann van New-York, behaalde 
verguld zilver met Paraguay, en Hans Lagerloef, uit New-
York, zilver. 

Brazilië, Argentinië, Buenos Aires, Corrientes en Uruguay. 
De clou van de tentoonstelling rwas wel de collectie van 

E. J. Lee, Londen (Uruguay). Deze collectie, uit 87 albums 
bestaande, had slechts een lO-tal meters in beslag genomen 
lop de tentoonstelling, maar deze meters waren gevuld met 
zeldzaamheden zooals men nimmer te voren aanschouwd heeft. 
Het is onmogelijk 'hiervan slechts bij benadering een be
schrijving te geven, maar ik wil toch b.v. noemen: 1856 dili-
gencia's 60 blauw, 146 exemplaren, 2 op brieven; 80 groen 
(297 stuks); 1 real (359 exemplaren). Een blokstuk van 15 
van de 80 diligencia groen, een eenig stuk ter wereld, enz., enz. 
Deze- collectie behaalde de Grand Prix International de 1' Ex
position. 

In dezelfde afdeeling de collectie Brazilië van S. Newbury, 
te Chicago. Deze bestaat alleen uit de eerste emissie en bevat 
o.a. van de 30 reis blokstukken van 9, 8, 4, en strip van 4; 
60 reis, blokstuk van 13, 6, 4, en strips van 3; 90 reis, blok
stukken van 17, 12, 9, 6, 4, en 1 strip van 5. Wanneer ik u 
vertel dat dit blokstuk van 17 uit een vel van 18 bestaande 
zoo prachtig is, en zoo zuiver afgestempeld alsof het pas uit 
het postkantoor komt en schijnbaar „made to order" met de 
afstempeling 1843, dan behoef ik u niet te zeggen hoe uniek 
dit is. Ook deze be-haalde goud. 

Azië, Afrika. 
Een der schoonste collectes in deze afdeeling was die van 

China, door J. A. Agnew, te Londen, ingezonden. Zij is in 20 
albums ondergebracht, zeer wetenschappelijk opgezet en 
geeft een historisch overzid'rt van de philatelic in China. Deze 
werd met goud bekroond. 

De collectie Mongolië van Francis Dark, Southwick, mocht 
zich met verguld zilver varheugen, en Armenië van S. Sere-
brakjian, te Brusse', eveneens. 

Onafhankelijke landen in Afrika. 
In geen jaren heb ik zoo'n mooie collectie van Transvaal op 

een tentoonstelling mogen zian, en genoten van de vele rari
teiten en prachtstukken, als d'.e van D. Bernhard, Londen. Ik 
noem: een blokstuk van 80 stuks Mecklenburg-Schwerin-zegels 
als envelopp- gebruikt en geadresseerd aan den postmeester-
generaal Fred Jappe te Pretoria, door den graveur Adolph 
Otto uit Güstrow in 1869. De bekende foutdruk TRANSVRAL, 
de 6 d. rose z o n d e r opdruk, enz., enz. (bekroond met goud)-. 

Onze landgenoot H. L. Vogel, Goedereede, met zijn bekende 
collectie Nieuwe Republiek, waaraan vele nieulwe toegevoegd 
zijn, behaalde verguld zilver. 

Engelsche Koloniën, Mauritius, Ceylon, Eng.-Indië, Guyana, 
Kaap de Goede Hoop. 
Da beroemde Kaapsche collectie van R. F. A. Riesco, Adding-

ton, ontbrak ook hier niet met de bekende foutdrukken, enz. 
Deze verzameling omvat circa 2000 exemplaren en behoort 
ongetwijfeld tot de beroemdste ter wereld (bekroond met 
goud). A. Grimwood, te Birmingham, behaalde met Eng.-lnd'ë 
verguld zilver. 

Australië. 
N. Zuid Wales compleet in alles tot 1864 behoort tot de 

groote zeldzaamheden en zulks vond ook de jury, die deze col
lectie met goud bekroonde (D. Bernhard, Londen). In de-zelfde 
afdeeling: West-Australië, een speciale collectie in blokstukken 
en paren. Een blok van 100 van de 4 d., toonende de afwij
kingen. Zij behaalde verguld zilver (zelfde eigenaar). 

Britsche Antillen en Britsch Honduras. 
Deze afdeeling was een der moeilijkste om te beoordeelen, 

daar alles van groote waarde en schoonheid getuigde. De 
jury had dan ook een moeilijke taak te vervullen. 

D. Bernhard, Londen, behaalde met Nevis, goud; W. For
syth, North Berwick, met St. Vincent, goud; kap. Gilbert 
Lodge, Londsn, met Grenada, goud; dezelfde met Britsch Hon
duras, verguld zilver; deze'fde met St. Oiristopthe, St. Vin
cent en Tobago, verguld zilver. 

Andere koloniën. 
Palestina en Transjordanië van Francis Dark, Southwick, 

werd bekroond met verguld zilver; G. D. Gee, Leicester, Sou
dan, verguld zilvei; Gambia van E. A. Leigh, Londen, i-ïilver. 

Fransche Koloniën. 

Gespecialiseerde emissies van 1851 tot 1881, van Francis, 
Hanay, te Lille, verguld zilver (o.a. complete collectie 1877-
1880 in groote blokstukken; een blokstuk van 4 der 25 c. zwart 
op rood met rand van het vel; zeer zeldzaam. 

Nederlandsche, Deensche en voormalige Duitsche Koloniën. 
Studie van de „Landmail-porten" Ned.-Indië. Wie deze col

lectie eenmaal gezien heeft, zal dit niet licht vergeten, daar 
zij getuigt van een grondige studie. De verschillende variëtei
ten en afwijkingen maken dit onderwerp tot een der moeilijkste 
en het heeft mij veel genoegen gedaan dat tal van ernstige 
Philatelisten veel tijd besteedden om deze collectie te bestu-
deeren. De eigenaar, onze landgenoot J. van Nifterik, Haar
lem, mocht dan ook het genoegen smaken met goud bekroond 
te worden. 

Spaansche, Portugeesche, Italiaansche Koloniën. 
Spaansche koloniën van dr. Andr. Cruz, te Parijs, behaalde 

met deize schoone collectie de gouden medaille. D. Bernhard, 
Londen, met Philippijnen verguld zilver. 

Algemeene verzamelingen van Europa. 
Onder de voornaamste collecties wordt allereerst genoemd 

die van Rudolph Friedl uit We«nen (goud). Onze landgenoot 
Jan Poulie, Amsterdam, met zijn uitgelezen collectie, zilver, 
Robert A. Mast, uit Straatsburg, ook zilver. 

Rariteiten, 50 van alle landen. 
Ernest Ackerman, Plainfield (U.S.A.), goud, o.a. blokstuk 

Kaap 1 shilling 12 stuks, gestempeld; Chili 1862, 20 c. groen, 
blokstuk van 24, gestempeld; Spanje 1850, 6 cuartos zlwart, 
blokstuk van 63 stuks, enz., enz. 

Jonas Lek, Antwerpen, verguld zilver. 
Ralph Wedmore, Beckenham, verguld zilver. 
Van 50 tot 100 rariteit. 
C. Haller, Parijs, goud. D. Bernhard, Londen, verg. zilver. 
Rariteiten op brieven voor 1880. 
C. Hallu, Parijs, verguld izilver. 
J. Lek, Antwerpen, verguld zilver. 
Douglas Everard, Canada, zilver. 
Ongetande zegels op brieven. 
Jean Cividini, Parijs, goud. 
A. Ruhl, Brussel, goud. 
Zegels op brieven. 
Ernest R. Ackerman, Plainfield (U.S.A.), goud. 
L. B. Mason, Crawford (U.S.A.), goud. 
W. Raineri, Genua, co'lectie brieven van Toscane, verg. z. 
Wetenschappelijk onderzoek en (of) van historische waarde. 
De afstempelingen van V.O.C, van Ned.-Indië. Collectie be

vattende brieven uit '.iet tijdperk 1789 tot 1812, zoo ook ge
durende de Fransche en Engelsche overheersching, van onzen 
landgenoot J. van Nifterik, te Haarlem, bekroond met verguld 
zilver. 

Afstempelingen van alle postwaarden vóór en gedurende 
den Boerenoorlog in Transvaal, van L. de Raay, Amsterdam, 
zilver. 

Afstempelingen van Oud-Zwitsersche zegels, Paul Graz, 
Parijs, met goud. 

Bergodorf, Ritzebuttel, Engelsche afstempelingen gebruikt 
in den vreemde, van C. Ott, Altona, goud. 

Wetenschappelijke studiën. 
Den Grand Prix National behaalde Fernand Stuijck, Ant

werpen, met izijn belangrijke studie over de eerste emissies 
van Nederland, bevattende meer dan 1000 exemplaren. De 
zeventien platen zijn hier bijna geheel samengesteld en leggen 
getuigenis af van een kolossa'e studie. 

Henri Bauer, Straatsburg, behaalde goud met zijn studie 
over de zegels van Elzas. Zij vormt een geschiedenis van den 
Fransch-Duitschen oorlog van 1870-1871. 

Henri Saas, Straatsburg, goud, met zijn verzameling ge
schiedenis van de poststempels van Monaco. 

Armand Ruhl, Brussel, goud. emissie 1850 van Spanje, re
constructie der platen van de 5 waarden. 

Jacques Diemer, Straatsburg, goud. met zijn studie van de 
eerste emissie van Luxemburg van 1852. 

Paul Dilleman, Frankrijk, studie van Bordeaux: platen sa
mengesteld, 1870-1871, goud. 

Louis Fos, Barcelona, Spanje, diverse emissies met samen
gestelde p'aten, goud. 

W. Raineri, Genua, reconstructie der platen van Sicilië, ver
guld zilver. 
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L. de Raay, Amsterdam, reconstructie der platen van Neder
land Ie emissie 5 en 10 cent, zilver. ^ 

James Starr, Philadelphia, expresse-zegels van China, zilver. 
Vervalschingen. 

&- Collectie vervalschingen van Italiaansche staten. Zeer prach-
tige verzamelingen met daarnaast de echte, bekroond met goud, 
W. Raineri, Genua. 

Collectie vervalschingen van Spanje van 1854 tot heden van 
Kto A. Soler Rolg, Barcelona, goud. 
"'* Collectie Transvaal, L. de Raay, Amsterdam, izilver. 

Luchtpost. 
Miss Pen-Gaskell, Newton-Abbott, goud. 
Le Pileur, Parijs, verguld zilver. 
Oorlogszegels, Roode Kruis en Piskaalzegels. 
Een der afdeelingen met zeer veel concurrentie. 
Opper-Silezië van L. de Raay, Amsterdam, verguld zilver. 
Opper-Silezië van H. L. Vogel, Goedereede, verguld zilver. 
Togo gespecialiseerd, van J. van Dieren, Antwerpen, zilver. 
Fiume gespecialiseerd, van L. de Raay, Amsterdam, bron

zen plaquette. 
Onze landgenoot C. Eeltjes, Leiden, behaalde met zijn col

lectie fiskaalzegels de gouden medaille. 
Poststukken. 
Algemeen. A. Maes, Antwerpen, izilver. 
Poststukken gespecialiseerd van een of meer landen. 
Onze landgenoot W. G. Zwolle, Amsterdam, behaalde hier 

de verguld zilveren medaille. 
Afwijkingen. 
A. Huisman, Brussel, zilver. 
Proeven, enz. 
D. Bernhard, Londen, proeven van Eng. koloniën, Egypte, 

Spanje, enz., verguld zilver. 
Dr. Human, Chicago, Nederland en koloniën, verguld zilver. 

M̂  Tijdschriften. 
^ Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, Breda, verguld 

zilver. 
De Philatelist, Rotterdam, zilver. 
L. de Raay, Speciaal Handboek N. Republiek, verguld zilver. 
P. C. Korteweg, Laren, Landmailporten, zilver. 
Handboek der Prankeerzegels van Ned.-Indië, diploma, goud. 
Catalogi. 
J. Mebus, Amsterdam, Catalogus Ned. en Koloniën, diploma, 

brons. 
Albums. 
J. Mebus, Amsterdam, Spsciaal-Album van Nederland en 

Koloniën, diploma, izilver. 
Noot van de redactie. 
Een hartelijk woord van dank aan het adres van den heer 

Leon de Raay, voor zijn leerzaam verslag, zij hier gebracht. 

DE NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE ROTTERDAM. 

Deze tentoonstelling, gehouden van 4 tot en met 7 Septem
ber j.L, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Phila
telistenclub „Rotterdam" heeft de verwachting niet beschaamd-

Wij stellen ons voor in het volgend nummer een korte be
schrijving te geven van de meest aantrekke-lijke inzendingen. 
De thans beschikbare tijd, wil de verschijning van dit nummer 
niet vertnagen, belet ons reeds nu deze beschrijving te geven. 
Wij moeten daarom voor dit keer volstaan met het vermelden 
der bekroningen. 

Klasse I. 
Afd. A. — Nederland gespecialiseerd. 
A. Druijf Hzn., Rotterdam, gouden medaille. 
G. van den Arend jr., 's-Gravenhage, verguld zilveren m. 
P. J. Maingay, Brussel, verguld zilveren medaille. 
L. van Sdhijndel, Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
Jan Poulie, Amsterdam, zilveren medaille. 
Afd. B. — Nederlandsche Koloniën gespecialiseerd. 
De inzendingen van de heenen Druijf en Van Schijndel wer

den bij de beoordeeling gecombineerd met die van afd. A. 
Afd. C. — Nederland niet gespecialiseerd. 
mevr. L. Weimar, Warschau, zilveren medaille. 
De inzendini^ van den heer Van Schijndel werd gecombineerd 

met die, vermeid in de afdeelingen A en B. 

Afd. D. — Nederlandsche Koloniën niet gespecialiseerd. 
De inzendmg van den heer Van Schijndel gecombineerd met 

de voorafgaande. 
Klasse II. 

Afd. A. — Poststukken Nederland en/of Koloniën. 
W. P. Costerus Pzn., Edam, verguld zilveren medaille. 
W. G. Zwolle, Amsterdam, verguld zilveren medaille. 
Afd. B. — Afstempelingen Nederland en/of Koloniën. 
dr. C. Carsten, Amsterdam, gouden medaille. 
C. van der Lecq, Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
Afd. C. — Proeven enz. Nederland en/of Koloniën. 
A. Druijf Hzn., Rotterdam, gouden medaille. 
P. J. van Harderwijk, Schiedam, gouden medaille. 
Afd. E. — Curiosa van Nederland en/of Koloniën. 
H. Cramer, 's-Gravenhage, zilveren medaille. 
J. Polling, Helder, bronzen medaille. 

Klasse III . 
Afd. A. — Drie landen van Europa, niet gespecialiseerd. 
Dames Laverge, Rotterdam, gouden medaille. 
J. Eijgenraam, Schiedam, verguld zilveren medaille. 
ir. A. G. Ferf, 's-Gravenhage, verguld zilveren medaille. 
M. J. bsse. van Heerdt-Kolff, Baarn, verguld zilveren med. 
L. W. J. Klaphaak, Rotterdam, verguM zilveren medaille. 
P. den Outer, Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
dr. P. H. van Gittert, Utrecht, zilveren medaille. 
J. Eijgenraam, Schiedam, zilveren medaille. 
L. W. J. Klaphaak, Rotterdam, zilveren medaille. 
Jan Poulie, Amsterdam, zilveren medaille. 
J. F. van Strijen, 's-Graven'hage, zilveren medaille. 
J. G. Raatgever, Utrecht, bronzen medaille. 
W. van Smaalen, Rotterdam, bronzen medaille. 
Afd. B. — Een of meer landen van Europa gespecialiseerd. 
P. Jorissen P.Czn., Rotterdam, goudien medaille. 

(Met gelukwenschen van de jury). 
Adr. J. Hoek, Rotterdam, gouden medaille. 
G. van den Arend jr., 's-Gravenhage, verguld zilveren med. 
J. Ordelman, Zutphen, verguld zilveren medaille. 
L. H. Weimar, Warschau, verguld zilveren medaille. 
Mevr. C. de Bruijn-Vrins, Arnhem, bronzen medaille. 
Afd. C. — Oud-Duitsche staten. 
Dames Laverge, Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
L. van Schijndel, Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
M. J. bsse. van Heerdt-Kolff, Baarn, zilveren medaille. 

, P. den Outer, Rotterdam, zilveren medaille. 
Afd. D. — Oud-Italiaansche staten. 
L. van Essen, Hilversum, gouden medaille. 
Dames Laverge, Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
L. van Schijndel, Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
P. den Outer, Rotterdam, zilveren medaille. 
Afd. E. — Een land van Europa, niet gespecialiseerd. 
(Door de jury tusschengevoegd). 
Mevr. M. L. van Hoboken, Wassenaar, verguld zilveren m. 

Klasse IV. 
Afd. A. — Drie landen van Europa, niet gespecialiseerd. 
P. den Outer, Rotterdam, zilveren medaille. 
Jan Poulie, Amsterdam, zilveren medaille. 
Afd. B. — Een of meer landen van Europa, gespecialiseerd. 
Th. H. van der Hurk, Amsterdam, gouden medaille. 
H. L. Vogel, Goedereede, verguld zilveren medaille. 
L. H. Weimar, Warschau, verguld zilveren medaille. 
Jan Poulie, Amsterdam, zilveren medaille. 
Afd. C. — Bezcttings- enz. gebieden. 
P. den Outer, Rotterdam, zilveren medaille. 
Leon de Raay, Amsterdam, zilveren medaille. 
G. van den Arend jr., 's-Gravenhage, bronzen medaille. 

Klasse V. 
(Buiten Europa). 

Afd. A. — Drie zelfstandige staten, niet gespecialiseerd. 
P. Jorissen P.Czn., Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
Afd. B. — Een of meer zelfstandige staten, gespecialiseerd. 
P. Spaapen, Zeist, gouden medaille. 
H. F. W. Becking, 's-Gravenhage, verguld zilveren medaille. 
P. Jorissen P.Czn., Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
H. L. Vogel, Goedereede, verguld zilveren medaille. 
H. J. Rijkmans, Arnhem, zilveren medaille. 
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Klasse VI. 
(Koloniën, uitgezonderd Nederlandsche). 

Afd. A. — Engelsche Koloniën. 
L. van Essen, Hilversum, verguld zilveren medaille. 
H. Cramer, 's-Gravenhage, zilveren medaille. 
Afd. B. — Pransche en Italiaansche Koloniën. 
H. Schmid, Amsterdam, verguld zilveren medaille. 
Afd. D. — Voorm. Duitsche, Deensche en Spaansche Kol. 
L. H. Zeevenhoven, Amsterdam, gouden medaille. 
Dames Laverge, Rotterdam, verguld zilveren medaille. 
P. den Outer, Rotterdam, zilveren medaille. 
G. H. van Gruninjen, Helder, bronzen medaille. 

Klasse Vil. 
Afd. A. — Oorlogszegels en curiosa. 
Mevr. C. Luken, 's-Gravenhage, bronzen medaille. 
Afd. B. — Roode Kruis-, Weldadigheids-, enz. zegels. 
Leon de Raay, Amsterdam, zilveren medaille. 
Joh. van der Ven, Maastricht, zilveren medaille. 
W. G. Zwolle, Amsterdam, zilveren medaille. 
H. J. F. Pootjes, Amsterdam, bronzen medaille. 
Afd. C. — Luchtpostzegels. 
A. C. baron van Heerdt, 's-Gravenhage, gouden medaille. 
A. J. van Pesch, 's-Gravenhage, zilveren medaille. 
mr. J. H. Vuijsting'h, Utrecht, zilveren medaille. 
Afd. D. — Verzamelingen, bedoeld als propaganda, enz. 
mr. J. H. van Peursem, 's-Gravenhiage, zilveren medaille. 
M. J. bsse. van Heerdt-Kolff, Baarn, bronzen medaille. 

Klasse VIII. 
Afd. B. — Poststukken, behalve Nederland en Koloniën. 
W. P. Costerus Pzn., Edam, gouden medaille. 
W. G. Zwolle, Amsterdam, zilveren medaille. 
Afd. C. — Afstempeiingen behalve Nederland en Koloniën. 
Leon de Raay, Amsterdam, zilveren medaille. 
Afd. D. — Proeven en herdrukken, behalve Ned. en Kol. 
De inzendingen van de beeren W. P. Costerus en W. G. 

Zwolle werden bij de beoordeeling gecombineerd met die der 
afdeeling B zelfde klasse. 

Klasse IX. 
(Zeldzaamheden). 

il. A. G. Ferf, 's-Gravenhage, verguld zilveren medaille. 
W. Landré, Overschie, zilveren medaille. 
A. B. Melchers jr., Amsterdam, zilveren medaille. 
P. den Outer, Rotterdam, zilveren medaille. 
dr. W. P. M. Weebers, Nijmegen, z'lveren medaille. 
mevr. C. de Bruijn-Vrins, Arnhem, bronzen medaille. 

Klasse X. 
(Verzamelingen van juniores). 

H. N. Dutilh, Rotterdam, postzegels. 
Jan Spaapsn Pzn., Zaist, postzegels. 

Klasse XI. 
Afd. A. — Philatelistische benoodigdheden, catalogi. 
Me'ous Postzegelhandel, Amsterdam, diploma voor zilv. med. 
Afd. B. — Philatelistische werken en tijdschriften. 
P. C. Korteweg, Laren, diploma voor gouden medaille. 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, Breda, diploma 

roor venguld zilveren medaille. 
Leon de Raay, Amsterdam, diploma voor zilveren medaille. 
De Philatelist, Rotterdam, diploma voor zilveren medaille. 
W. P. Costerus, Edam, diploma voor bronzen medaille. 
mr. J. H. van Peursem, 's-Gravenhage, diploma voor bron-

:en medaille. 
Eere- en extra-prijzen. 

Dames Laverge, Rotterdam, gouden medaille van het Ge-
neentebestuur van Rotterdam. 

L. van Essen, Hilversum, oorkonde van ir. M. H. Damme, 
lirecteur-generaal der P.T.'T. 

P. Jorissen P.Czn., gouden medaille der Ned. Vereeniging. 
L. H. Weimar, Warschau, zilveren bloembeker van mevr. 

'. C. J. Jorissen, Rotterdam. 
A. Druijf Hzn., Rotterdam, groote verguld zilveren medaille 

an de N. R. Courant. 
L. van Schijndel, Rotterdam, groote zilveren medaille van 

Ie N. R. Courant. 

W. G. Zwolle, Amsterdam, groote bronzen medaille van de 
N. R. Courant. 

Adr. J. Hoek, Rotterdam, verguld zilveren medaille van de 
beeren J. C. Cramerus en L. C. A. Smeulders te Breda. 

P. den Outer, Rotterdam, verguld zilveren medaille van den 
heer P. J. Maingay te Brussel. 

P. C. K'orteweg, Laren (N.H.), zilveren medaille van de N.V. 
J. Mebus Postzeigelhandel te Amsterdam. 

mevr. M. L. van Hoboken, Wassenaar, verzilverde plaquette 
van den heer Jac. Visser te Rotterdam. 

H. L. Vogel, Goedereede, kunstvoorwerp van de firma Be
geer te Rotterdam. 

Voorts had de Philatelistenclub „Rotterdam" de vriendelijke 
attentie aan alle jury-leden een verguld zilveren 'herinnerings-
medaille aan te bieden, waarvoor op deze plaats haar hartelijk 
dank wordt gezegd. 

OPLOSSING 12e PRIJSVRAAG. 
Berg met vlag: Peru, Yvert 1930, blz. 958. 
Vogel met zon: Hongarije, Yvert 1930, blz. 574. 
Vliegmachine: Vereenigde Staten, Yvert 1930, blz. 427. 
Kleine scheepjes: Egypte, Yvert 1930, blz. 363. 
Groote scheepjes: Canada. Yvert 1930, blz. 194. 
Soldaat: Bulgarije, Yvert 1930, blz. 181. 
Krokodil: Borneo, Yvert 1930, blz. 157. 
Indiaan: Fransch Guyana, Yvert 1930, blz. 538. 
Vogel: Japan, Yvert 1930, blz. 664. 
Vuurtoren: Turkije, Yvert 1930, b'z. 1243. 
Prijswinnaars zijn: 
H. Brans, Ssgbroeklaan 26, 's-Gravenhage. 
dr. G. W. W. Bölian, Koninginneweg 77, Hilversum. 
J. A. Budde, De Heemstraat 380, 's-Gravenhage. 
E. H. van Deursen, Spoorstraat 8, Roosendaal. 
A. J. van Eelde, Amberboomstraat 27, 's-Gravenhage. 
J. H. Houtsma, Willemsparkweg 213h, Amsterdam. 
A. Jaarsma, Koeplein 6, Leeuwarden. 
R. B. de Jon?e, Hoek Academieplein, Groningen. 
mevr. ds. E. Kujjlman, Sangan Dalem, Z.-O. Borneo (N.-L). 
A. Theunen, Heuvel 10, Dongen. 

Namens den Raad van Beheer: 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

Catalogi, en§. 
NIEUWE UITGAVEN „KA-BE" ALBUMS. 

Bij de firma Paul Kod'i, Aschersleben, zijn dezer dagen 
verschenen de reeds lang aangekondigde albums van Azië en 
Australië. 

Mocht er soms lang gewacht zijn op het verschijnen, dan is 
dit zeker ten goede gekomen aan het werk. Immers bvj het 
openslaan van het album valt direct de ge dins t ingeerde druk 
op. Er is gestreefd naar een album zonder drukfouten. Zooals 
ook bij de andere albums van „Ka-Be", is de indeeling naar 
kleuren, en 'z;jn de bladen niet overladen. Opmerking verdient 
zeker, dat er cLché-afdrukken zijn geplaatst, welke nog naoit 
in eenig album zijn voorgekomen', o.a. van de Indische Klein
staten. 

Elk blad is ook weer afzonderlijk leverbaar, waardoor de 
verzamelaars van enkele landen die bladen afzonderlijk kun
nen bestellen. 

Alhoewel oorspronkelijk gedacht was, dat Azië en Australië 
in één band zouden verschijnen, is dit niet mogelijk gebleken 
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en zijn hier twee banden voor noodig. Alleen op uitdrukkelijk 
verlangen blijft het in één band leverbaar. 

Voor de prijzen verwijzen wij naar de annonce in dit blad. 
Wü kunnan esn ieder, die een album zoekt, deze „Ka-Be" 

albums warm aanbevelen. 

MICHEL-CATALOGUS 1931. 
Ds nieuwe catalogi beginnen iweer te verschijnen; ter 

recensie ontvingen we het Europa-deel van Michel 1931, waar
in, zooals bekend is, ook de Nederlandsche Overzeesche Ge
westen zijn opgenomen. Wat Nederland betreft is aan deze 
bewerking weinig veranderd, dit was trouwens volstrekt niet 
noodig, gezien de uitstekende catalogiseering van ons land. 
Enkele fouten zijn verbeterd, zoo is gelukkig de afbeelding 
van twee watermerken bij emissie 1852 vervallen. De zegel
afbeeldingen hebben, waar het nood'ig was, een eigen letter 
gekregen, waarnaar bij de zegels verwezen wordt; dit zal 
vooral voor buitenlandsche verzamelaars van nut zijn. Aan 
alles blijkt, dat de bewerking met kennis van zaken geschied 
is, zoo is onze laatste tweezijdige roltanding opgenomen en 
zelfs afgebeeld. 

Over de prijzen zijn geen algemeene opmerk" jgen te maken, 
zij zijn gelijkgebleven of hier en daar iets \<;rhoogd, in een 
enkel geval iets verlaagd. Er blijkt wel uit dat, al mag de 
kooplust ook tijdelijk iets geringer zijn, de economisdhe crisis 
op onze liefhebberij weinig vat heeft. 

Sommige prijzen achten wij rijkelijk hoog, b.v. vliegpost 
10, 15 en 60 et. gebruikt M. 2,25, Indië de serie Jaarbeurs-
Bandoeng 30,— en 40,— mark. Indië 30 et. port staat nog op 
het vroegere peil, nu het zegel weer verkrijgbaar is kan de 
prijs weer normaal worden. Zonder doorgrondeüjke redenen 
zijn de gewone koerseerende 25 en 30 cent van Nederland ge
bruikt van 0,06 en 0,06 lop 0,60 en 0,75 gesprongen, dit zal 
wel een drukfout zijn. Opvallend is ook het prijsverschil lus-
schen de kerstseries in roltand'ng van 1925 en 1926, welk ver
schil trouwens in alle catalogi tot uiting komt, en dat terwijl 
de oplaagcijfers voor beide series nagenoeg gelijk zijn (zie 
de rubriek Nederland). 

Helaas is ook nog opgenomen de IM GEN, die in een cata
logus niet thuishoort en dan ook wel vervallen zal. 

Men ziet, de enkele opmerkingen betreffen slechts kleinig
heden; voor elk speciaalverzamelaar vormt de Michel een be
trouwbare gids; moge hij veel gekocht en geraadpleegd 
worden! 

B. 
GEBRUEDER SENF'S ILLUSTRIERTER 

BRIEFMARKEN-KATALOG. 
34e Oplage 1931. Uitgave: Gebr. Senf, Leipzig. 

Een oude, goede bekende in een nieuw pakje! Vóór den 
oorlog was „de Senf" ongetwijfeld 'lier te lande de meest 
gebruikte catalogus. De deprec'atie van het Duitsche betaal
middel en de daaruit voortgekomen ingewikkelde omrekeningen 
om tot een waarde-bepaling te geraken, waren o.m. de oorzaak, 
dat de groote massa der verzamelaars den Duitschen cata
logus in den steek lieten voor andere werken, in het bijzonder 
den Yvert-catalogus, die hen niet plaatsten voor onoplosbare 
raadselen bij meergenoemde waarde-bepaling. 

Na den oorlog is Senf uitgekomisn met twee catalogi, Europa 
en Buiten-Europa, doch het bleek, dat het verloren' terrein 
niet gemakkelijk te herwinnen was. Thans heeft de firma het 
bestaan een wereldcatalogus in één band uit te geven, een g"-
weldig werk, dat alle respect afdwingt. 

Teneinde het formaat handig te houden is de tekst over twee 
kolommen verdeeld; toch bevat het werk pl.m. 1300 bladzijden, 
terwijl du'zenden afbeeldingen den tekst verduidelijken. 

De catalogus is keurig gedrukt, de tekst overzidhtelijk ge
rangschikt, terwijl tal van opmerkmgen en toelichtingen hec 
lezen tot een leerzaam genot maken. Wij twijfelen dan ook 
niet of dit fraaie werk zal er toe bijdragen, dat Senf weder 
het verloren terrein herwint of, wat voor de verzamelaars van 
nog meer belang is, dat het andere uitgevers zal prikkelen tot 
nog grootere krachtsinspanning. 

Ook de Senf-prijzen zijn netto prijzen, met dien verstande, 
dat de mnimum verkoopprijs van een zegel 5 pf. bedraagt. 

Het valt ons op, dat de Senf nog geen afstand ged'aan heeft 

^^^^^Ï0si,i 

van de eigenaardige spelling, die hij z'ch veroorlooft. Wat te 
denken b.v. van Kyrenaika voor Cirenaica, Kotschin voor 
Cochin Anchal, e.d. Wil het werk een wereld-catalogus zijn, te 
benutten ook door anderen dan Duitschers, dan moet de uit
gever ons niet plaatsen voor spellingen, dis' niet-Duitschers 
vreemd en gewild aandoen. 

Desniettemin een fraai werk, dat den prijs van 5 Mark (plus 
porto) ruimschoots waard is. 

V. B. 

BRIEFMARKEN-KATALOG ZUMSTEIN. 
14e Oplage 1931. Uitgave: Fa. Zumstein & Cie., te Bern. 

Van dezen voortreffelijken catalogus ligt de nieuwste uit
gaaf voor ons in een keurigen. lichtbruinen linnen omslag. De 
tekst is in Duitsch; aan elk exemplaar is evenwel een woor
denlijst toegevoegd, waardoor de catalogus te benutten is 
door lederen Europeeschen verzamelaar. 

Het WcTk bevat de prijsnoteeringen van alle zegels van 
Europa, de Europeesche kantoren in den vreemde en de voor
malige Duitsche koloniën. Bovendien zijn tal van wetenswaar
digheden vermeld. 

Regelmatig verschijnen in elk nummer van de interess>ante 
„Berner Briefmarken-Zeitung" van dezelfde uitgeefster aan
vullingen of op wijzigingen in den cata'ogus. 

Bij een nadere beschouwing der prijsnoteeringen — als regel 
het meest aangevochten onderdeel bij eiken catalogus — zal 
men tot de conclusie komen, d'at de uitgeefstcT al het mogelijke 
gedaan heeft om tot een juiste waardebepaling te komen; de 
Zumstein-prijzen zijn dan ook netto prijzen. 

Wij bevelen dezen goeden, overzichtelijken catalogus gaarne 
aan in de belangstelling der verzamelaars. Voor den matigen 
prijs van 3 fr. 50 (Zw.) krijgt men inderdaad waar vooi 
zijn geld. 

V. B. 

TIEN JAAR VILNIUS-(WILNA)-KWESTIE. 
(„PHILATELIE EN GESCHIEDENIS"). 

Van deze bekende serie verschijnt binnenkort nr. 6; op 
1 October zal uitkomen „Tien jaar Vilniu3-(Wilna)-kwestie, 
1920-1930". Dit boekje zal op aanvraag gratis verkrijgbaar 
zijn bij den auteur, mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40 
Den Haag. Wij twijfelen niet, of de bezitters van de overige 
werkjes dezer serie zul'en van dit aanbod gaarne gebruik 
maken! 

Verder zal jn September verschijnen „De Volkenbond", en 
in November „Brazilië", rijk geïllustreerd met talrijke izegel-
afbeeldingen. 

B 
LAMU UND ZANZIBAR. 

Een buitengewoon zeldzame studie van Albert Friedemann 
met een zeer onderhoudend geschreven inleiding door Fritz 
Friedemann, die waarschijnlijk ter plaatse onderzoekingen m 
stelde, heeft de Duitsche letterkunde verrijkt. Uit de inleiding 
welke een licht werpt op de postale vóórgeschiedenis var 
Duitsch Oost-Afrika, verneemt men, dat Lamu en Zanzibai 
de twee eerste „Duitsche postkantoren" aan de Afrikaanscht 
Oostkust waren, feitelijk dus als „buitenlandsche" Rijks-
kantoren moeten worden beschouwd. Enz., lenz., enz. 

Een opsomming van de over deze gebieden 'handelende letter
kunde volgt op deze zeer gedocumenteerde inleiding, waarnj 
de postzegelkundige omschrijving, onverbeterlijk opgehelderd 
door vele geheele omslagen aan het adres van bekende per 
sonen, maatschappijen, enz., door losse zegels met afstempe 
lingen, vanaf Januari 1889, enz., van Lamu; vanaf Juni 189( 
van Zanzibar, alles overtreft wat tot nu toe bekend was. Vai 
groot gewicht is de toevoeging van zoogenaamd „minder
waardige" afstempelingen ofwel „bedrogsstukfcan", met veli 
afdrukken ervan, alle van „Zanzibar", op de Duitsche uitgifti 
van 1880. Deze afstempeling is steeds dezelfde: „1/1" „91" 
uitzondering is: „16/1" „91", beide in grijszwart, de eerst( 
op de 5, 10, 20 pf. frankeerzegels en op de briefkaarten 10 pf 
Volgens den veeljarigen onderzoeker der Duitsche koloniah 
zege's enz. heeft het Duitsche kantoor te Zanzibar n o o i 
rijkspostzegels van 1880 gebruikt, enz. Het iwerk is versier( 
met 72 afbeeldingen en 1 kaart. 
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Met allen lof aan den onvermoeiden üv^raar voor de echt
heid der Duitsche zegels in het buitenilandsche gebied gebruikt, 
beveel ik dit buitengewone werk van zjjn geestesarbeid allen 
aan. Het mag in geen vereenigingsbibliotheek ontbreken! 

J. B. R. 

DIE ZWEIFAERBIGEN BRIEFMARKEN DAENEMARKS 
UND DAENISCH-WESTINDIENS (1870-1905). 

De 'heer G. A. Hagemann, Bergsjöholm, Zweden, had in 
Kopenhagen een vioordracht gehouden over voornoemde uit
giften, welke- voor verdergaande specialisten van belang was 
en in „Nordisk Filatelistik Tidsskrift" van November 1928 af
gedrukt werd. Veel verbeterd en eangevuld heeft nu de uit
geversmaatschappij van „Die Postmarke" als nr. 5 harer af
zonderlijke uitgaven deze zeer belangwekkende studie doen 
^verschijnen (adres der uitgevers: Wallnerstrasse 6, Wien I; 
prijs 2j^ Schillinge of mk. 1,50). Over de uitvoering door deze 
Irukkerij behoef ik niet te spreken, en wat de hoofdzaak, den 
nhoud, betreft, alles is izóó nauwgezet len blijkbaar aan de 
hand van vaststaande, officieele gegevens zóó juist behandeld, 
:lat er niet veel meer aan zal kunnen worden toegevoegd. 

Na de bespreking van de oorspronkelijke stempels worden 
sehandeld papier, gom, kleuren, tanding, drukopdrachten, op-
agen en aantallen der oplagen, omlijstingen (ook kopstaande), 
provisorio, verschillende foutdrukken, afstempeliugeni, enz. 

Deze Duitsche uitgave zal zeker wel eenige liefhebbers van 
lapluizen belang doen stellen in voornoemde uitgiften, maar, 
aat ik Denemarken buiten beschouwing, ik betwijfel zeer, dat 
ie optimistische overtuiging van den ernstigen bewerker, n.1. 
ijn: „Ich bin überzeugt, dass eine Menge Spezialsamimler ent-
tehen werden. Einer neuer Boden ist angebaut und reiche 
Crnte zu erwarten, denn an Aussaat fehlt es nicht" ,zelfs zeer 
ering zal bevredigd worden. Het is misschien jammer, maar 

iet is nu eenmaal zoo: „menseben doen wel na, maar alleen 
lat wat hen boeit of verleidt — het geeft niet, waardoor •— 
naar niet, zooals in dit geval, waarin de menigte of het doel 
mnne oogen niet verblindt." Intusschen blijft het werk van 
f root belang voor alle weetgierigen! 

J. B. R. 

Veiïiriócri 

UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 
20 JUNI 1930. 

^r. V. d. Hoogste 
kavel. Omschrijving van den kavel. inschrijving. 

Binnenlandsche frankeerzegels. 
1 250 stuks van ƒ 5,— 1898/1899 

250 „ „ ƒ2,50 „ ƒ 27,50 
2 4600 „ „ diverse waarden - - 58,— 
3 3400 „ „ idem - 36,— 
4 3200 „ „ idem - 27,02 
5 4400 „ „ idem - 15,— 
6 4000 „ diverse opdrukzege'ls - 48,50 
7 600 „ zegels van 30 cent, voorzien van den 

opdruk „zestig" re&p. „veertig cent" - 23,75 
1500 „ reddingszegels van ƒ0,10 - 29,55 

9 1200 „ luchtpostzegels van 10, 15 en 60 ct., 
800 „ reddingszegels van f 0,10 - 41,65 

O 2000 „ gemengde Ned. frankeenzegels, w.o. 
jubileumzegels 1898-1923 tot 50 cent, 
opdrukken en luchtpostaegels - 18,— 

11 

12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 

1000 situks gemengde Ned. frankeerzegels, w.o. 
jubileumzegels 1898-1923 tot 50 cent, 
opdrukken en luchtpostzegels f 12,50 

500 „ frankeerzegels 1921-22, div. waarden - 5,— 
750 „ opdrukzegels op overdr. dienistz. enz. - 46,—• 

6 „ van ƒ 10,— 1905 - 61,95 
Strooken van adreskaarten van de pakketpost. 

(Voorzien van zegels zonder watermerk). 
25 kg - 88.01 

Luchtpostzegels 1921. 
300 seriën luchtposözegels van 10, 15 en 60 cent - 62,— 
300 idem - 62,— 
200 idem - 44,10 

25 
250 
250 
100 

1000 

Jubileumzegels 1813-1913. 
55 stuks 5 stuks van elke waarde, behalve de 

3 cent 
van ƒ 10,-

ƒ 5,— 
ƒ 1 -
ƒ 0,50 
diverse 

- 101.75 
- 362,— 
-251,62 
- 51,62 
- 62,15 

waarden - 232,15 
Jubileumzegels 1898-1923. 

3500 stuks van diverse waarden - 99,75 
3000 „ „ idem - 51,— 

Weldadigheidszegels. 
900 stuks van diverse waarden - 42,60 

Roede Kruiszegels. 
300 stuks van diverse waarden - 23,75 

Olympiadezegels. 
175 stuks van diverse waarden 

500 stuks van ƒ 1,— 
Portzegels. 

500 
2500 
2500 
875 
475 
950 

- 15,— 

- 52,55 
- 23,15 

- 17,15 
diverse waarden - 21,50 

ƒ 0,50 
ƒ0,25 1912/1922 
ƒ0,25 1925 

idem 19,75 
w.o. 500 donker blauw gemengd, 300 
div. buitenland, 150 De Ruijterport-
zegels diverse waarden - 26,65 

1400 „ opdruk op frankeerz^ls. div. waarden 
500 „ „ ƒ 0,25 op ƒ 0,015 
500 „ „ ƒ 0,25 op ƒ 0,075 - 65,15 

1000 „ „ op franke-erzgls. div. waarden - 31,02 
1500 „ van X% en 7>^ cent, voorzien van den 

opdruk 25 oent - 37,50 
2000 „ opdruk op frankeerzgls. div. waarden - 28,— 
1800 „ diverse waarden - 11,65 

50 „ opdruk portzegels op frankeerzegels 
(z.g. postpakkstverrekenizegels) - 51,—■ 

2500 ,. gemengd, w.o. opdrukzegels  32,50 
1000 „ idem  25,— 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
8000 stuks gemengd zonder opdrukzegels  25,25 
4000 „ gemengd w.o. opdrukzegels v. „Bui

ten Bezit" en „Java"  92,60 
500 „ jubileumzegels 18981923 div. waard.  35,— 
515 „ jubileumzegels Suriname en Curacao  60,— 
330 „ idem  37,75 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
8000 stuks gemengd  80,50 
6000 „ idem  51,— 
4000 „ idem  41,13 
Zegels afkomstig van het Dep. van Buitenl. Zaken. 
7300 stuks gemengd  87,87 

Middelmatige en beginnende verzamelaars zullen vele begeerde exemplaren aantreffen in mijn zichtzendmgen van B H I H T S O H E Ï K 0 1 w 0 1 V I A L . E ^ Z B O I S L . & 
Klasse 1. E e r s t e u i t g i f t e n , een zeer mooie sorteering in onbenspelijken staat, welke kunnen worden uitgezocht tegen eenderde catalogus pnjs. 
Klasse 2 E d t i a r d  e n G e o r g e  z e g e l s , postfrisch. waarvAn de meeste tegen halven catalogusprijs 
Klasse 3 F d u a r d  e o G e o r g e  z e g e l s , prachtig gebruikt, waarvan de meeste lltgen halven cataloguspri]s 

Mooie jichtzendingen, op aanvraag aan sohede belanghebbenden onder overlegging van referentien (417) 
a. BIRD. 6 West Hill Road, Southf le lds , I^ondon, S. W. IS. ïïl Jill 
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DE DURE OPDRUKBRIEFKAARTEN VAN NEDERLAND. 
In de Augustusaflevering van dit Maandblad komt, onder 

bovenstaanden titel, een stukje voor, onderteekend J. C. Pull, 
waarin mijn naam 'herhaaldelijk wordt genoemd. Ik houd mij 
overtuigd, dat de fatsoenlijke lezers van dit blad volkomen 
zullen begrijpen, dat ik mü niet zal verwaardigen, nader op 
een dergelijk — m.i. zoowel wat toon als wat inhoud betreft — 
hier niet nader te kwalificeeren geschrijf nog in te gaan. 

W. H. DOORMAN. 
Discussie gesloten. Red. 

^^^" ^ ^ ^ Ter bescfiermiiig b 
■ Ö Q ^ w ^an Verzamelaars B 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ en Handelaren. Jt 

ROOFPOSTUITGIFTEN: RAINISZEGELS. 
De N.V. D. Ederzeel's PostzegeS'handel, te Amsterdam, ben 

ik zeer erkentelijk voor de toezending van de „Briefmarken
händler", waardoor de gelegenheid geopend wordt de vele 
belangstellenden het opnieuw welbekende antwoord van den 
ministerpresident — vergeet niet dat het een excellentie is — 
aan de afgevaardigden dex Rigaër handelaarsvereeniging, 
waarvan in ons artikel in het Julinummer, blz. 134, gesproken 
is, te brengen, met nog eenige aanvulling. In genoemd orgaan 
verklaart een zekere heer A. L., dat de ministerpresident ant
woordde: „In zake de Rainiszegels kan de regeering geen 
enkelen stap doen, daar het hierbij in het geheel niet over 
staatspostwaarden gaat. De genoemde vereeniging heeft aan 
den staat een bedrag uitbetaald, om brieven met eigen post
zegels te mogen frankeeren. De post is het volkomen onver
schillig hoe de brieven gefrankeerd Worden, als het tarief be
taald IS. Met staatsuitgiften zal er in Letland nooit «en spe
culatie zijn." Op de bemerking, dat die zegels in het buiteni
land als staatsuitgiften werden aangeboden, luidde 'het niet 
zeer beschaafde antwlaord: „dat natuuriijk een ieder zaken 
doet al naar hy kan". (Wordt bij dezen hoogen minister
president ingebroken, dan kan de „zakendoende" inbreker zijne 
excellentie met diens eigen woorden stillen! Voor alle advo
caten, verdedigers van het schurkengilde, kan dit antwoord 
ook dienen!). 

Vervolgens zouden er aan het postloket te Riga 50 stel zijn 
verkocht en door den opkooper Ebel, Rössel i./O.Prs., nog 
200 stel voor de werkelijke waarde plus opgeld zijn afgegeven 
aan de „Rigaër SamiWlervtrsin", om de meening te zijnen voor
deele te keeren. 

Dat deze nietpostale uitgifte, al werd zij ook in haar geheel 
opgekodat, met medewerking van „passieve" posthoofden, enz., 
frankeengeldig is, behoefde de heer A. L. noch de minister
president te verzekeren: keurt een hoofd van d'en postdienst 
den druk van zegels voor eenige inrichting goed, dan erkent 
dat hoofd ze als „frankeerzegels". Heeft geen van beide par
tijen een tijd bepaald, waarin zy" frankeergeldig blijven, dan 
blijven de zegels hun waarde en rechten behouden tot het tijd
stip, dat beide partijen met een voorstel tot intrekking over
eenstem'm'em. In dit geval zou de ministerpresident zijn troeven 
hebben verspeeld. 

Wat den koop dezer woekeruitgifte betreft, de verzamelaars 
moeten zelf beslissen, of ze al dan niet de schurken willen 
steunen. Komen de dwazen bij den handelaar, bij den aller
meest het verzamelaarsbelang behartigenden handelaar, dan 
is hij verplicht den dwaas te helpen, zoo deze niet naar zijn 
raadgevingen wil luisteren, daar hij zichzelf zeer zou kunnen 
benadeelen zonder in eenig opzicht de verzamelende gemeen

schap te hebben bevoordeeld, noch den woekerenden specu
lanten een slag te hebben toegebracht. Ik moet 'hier bijvoegen 
dat hetgeen ik op bliz. 134, onderste rege'l, ibietreffende cata 
logussen overnam uit „Germ. Ber.", Waarschijnlijk onjuist zaï 
blijken, d.w.z. dat ook de Senf en de Yvert deze rommelzoo 1 
zullen lopnemen. 

Mijn vraag op blz. 134: „Hoe staat het Rainiscomité daa 
tegenover?" wordt door meergienoemden heer A. L. aldus be 
antwoord: „Het voornemen om deze zegels op de wijze van di 
weldadigheidszegels te verkoopen, werd losgelaten, toen äi 
heer Ebel met dit comité in onderhandeling trad en de post 
directeur in deze zaak geheel onzijdig bleef." Het comité heef 
dus het izaakje den woekeraar doen opknappen. Bravo! Zee: 
natuurlijk zal dit zegelgeknoei voor dwaze koopers windeierei 
leggen; p.f.! 

LIECHTENSTEIN, YVERT 1116, 1724. 

Met veel dank aan den heer J. Ordelman jr. (lid „Breda 
nr. 411), breng ik hier zijn voor den verzamelaar van groo 
gewicht zijnde inlichtingen betreffende deelsgewijze verval 
schingen, zoomede van „nietbestaande" opdrukken, nog nie 
in ons orgaan besproken. Hij meent, dat ze in ons land on 
bekend zijn, ik edhter dat ze reeds jaren bestaan. 

De in 1920 uitgegeven opdrukken, Yvert 1116, heeft d 
teekenaar met ornamenten verfraaid, hoofdzakelijk met he 
doel den namaak ervan te bemoeilijken. De heer Ordelmai 
specialist, heeft ontdekt, dat op „echte" zegels nagemaakt 
opdrukken izijn gesteld, te herkennen aan de goede uitvoerin 
ervan en aan de inktkleur. De „echte" bevat verscheidene foii 
ten of gebreken, de inkt is zwart; de namaaksels zijn zonde 
fouten en de inkt is blauwzwart. 

Het bericht ontving hij uit W«enen; dat hij er geen va 
bezit, spijt hem. De maker is niet best op de hoogte, want h 
gebruikte ook de 20 heller van 1918, met 18581918 in d 
hoeken, welke nooit eenigen opdruk ontving! Zou iemand hei 
aan die vervalschingen kunnen helpen? 

Zeer opvallend is zijn bericht, dat vanuit Italië de wapei 
serie 1920, nr. 1724, wordt aangeboden met opdruk (!) 
„Provisorisch. Wert in Franken.". HiJ ontving begin Augustv 
een aanbieding van een Luzsrnschen handelaar, die zelf en 
gevlogen is, ad slechts 240,— Zw. francs! (Waarom wordt c 
naam zoo van de(n) b&drieger(s) als van den bedrogene ve 
zwegen? De namen van oplichters e.d. zijn van het hoogst 
belang. De bedrogene is toch niet „V. M." te L.? Ik hoop h( 
niet voor hem, die meende dat de „mode", welke voor Liecl 
tenstein propaganda maakte, vele speculanten zou verlokke 
en hem „goud" zou bezorgen, hetgeen op een „teleurstellingl 
uitliep, daar hij a'tijd eerlijk is geweest 'én zulk een strol 
hem zeer zou schokken. J. B. R.). I 

ZIJN „FRANKEERINGBIJABONNEMENT"ZEGELS 
MINDERWAARDIG? 

In een een!ge maanden geleden in 'het Tsjechische blad B 
hemia verschenen artikel ov.r onzs Nederlandsche zege 
komt de schrijver, die met de philatelistische toestanden hi 
te lanie blijkbaar goed op de hoogte is, tot de conclusie, d 
de zegals (meestal de hoogere waarden), die in vellen tegeli 
worden afgestempeld als quitantle voor de wegens frankeerii 
bij abonnement verschuldigde frankeeringskosten, niet vt 
waardig zijn. Hij zou doze zegels veel minder waard will< 
achten dan de zegels, die gewoon op brieven zijn gebruikt. 

Wij zijn deze meening niet toegedaan. Afgezien nog vi 
het feit, dat met weinig moeite (het leggen in water, waa 
door de compromitteerende gom verdwijnt) alle sporen v; 
het nietvolwaardi^ gebruik te verwijderen zijn, en het mak 
van een onderscheid dus bijna alleen theoretisdh belang hee 
meenen wij dat deze zegels wel degelijk als gewone gebruik 
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postzegels te beschouwen zijn. Zij hebben evengoed als andere 
ze-gels gediend om de frankeeringskosten van de stukken te 
voldoen, met dit geringe verschil echter dat izij niet op de 
stukken zelf geplakt werden. Als dit het voornaamste be
zwaar is, dan zouden strikt genomen ook de zegels van de 
postpakketkaarten niet voor „volwaardig" mogen aangezien 
worden, en dat gaat toch wel iwat te ver! Als echt-gebruikte 
stukken wil de schrijver alleen zegels op briefstukjes be
schouwen. 

Dat een dergelijke verrekening van de kosten van abonne-
mentsfrankeering bestaat, is juist zeer toe te juichen. Het 
meerendeel van de verzamelaars zou in het andere geval steeds 
tegen leege vakjes aan moeten kijken, want echt op brie-ven 
gebruikt komen de guldenwaarden toch maar zelden voor, 
vooral nu de groote firma's, die ze nog het meest gebruikten, 
op het oogenblik met de frankeermachine stempelen. 

Ttgen een ander gebruik van frankeerzegels zuo met meer 
recht het bozwaar geopperd kunnen worden, dat het hier geen 
echt-gebruikte zegels betreft, wü bedoelen het recht voor het 
houden van een postbus, dat ook in postzegels voldaan wordt. 
Wij hebben dan ook wel eens gehoord van een buitenlandsch 
verzamelaar, die weigerde om dergelijke zegels te ruilen. 
Maar ook hier is de remedie eenvoudig: week het zegel af, 
en niets onderscheidt het meer van „eehter"-gebruikte zegels. 

A. M. B. 

ZWEDEN 1929-1930. 
Nadat het papier voor de koerseerende zegels met alleen 

het watermerk KUNGL POSTVERKET in 1925 al opgebruikt 
was en niet meer .werd aangemaakt (zie het Maandblad van 
November 1927) is nu ook het pap'er met het watermerk golf-
lijnen (en KUNGL POSTVERKET) ©enige maanden geleden 
opgeraakt; het zal niet meer gebruikt worden. Vandaar dat 
de 5 en 10 ore met zijdelingsche perforatie 13'A, die tot dusver 
altijd op golflijnpapier verschenen, sinds eenigen tiJd geen 
watermerk meer hebben. 

Een verdere verandering (afgezien van de nieuwe waarden 
en wisselingen van posthoorn- in portret-type, die onder de-
rubriek Nieuwe Uitgiften werden vermeld) is het verschijnen 
van de 25 ore, in Februari van dit jaar, in een veel lichter 
tint blauw. 

De 40 ore oliJf verscheen in Juni 1929 in het portret-type. 
Omdat de platen versleten raakten waren nieuwe noodig, 
waarvoor een nieuw stempel gesneden werd. Van deze nieuwe 
platen wordt dus de 40 ore smds Januari 1930 (gedrukt. Het 
zegel verscailt op diverse punten van het vorige van Juni 1929. 
In de eerste plaats iziet het er veel helderder uit; het portret 
van de eerste 40 ore was wat vaag. De eerste druk (type I) 
heeft een iets donkerder gekleurde rand om het middenstuk, 
die bij den druk van Januari 1930 ontbreekt. De scheiding in 
het haar is bij type II door een rjj korte streepjes aangegeven, 
waarvan bij type I heel weinig zichtbaar is. Het achterhoofd 
is by type II door een dikkere lijn van den achtergrond ge
scheiden, bij type I niet. In de epaulet bevindt zich een wit 
plekje (dit moet waarschijnlijk een knoop aanduiden). Bü 
type I is het gewoon in de arc^ering uitgespaard, bij type II 
is het naar links door een duidelijk lijntje begrensd (zie de 
teekening). Zoo zijn er nog meer verschillen, b.v. de scherpere 
afscheiding van de letters bij type II. 

Al deze verschillen zijn niet „plotseling" tot stand gekomen, 
maar telkens is er aan de teeken'ng van de nieuw-uitgegeven 
waarden in dit type iets veranderd. Het is aardig om na te 
gaan, hoe men bij de opeenvolgende waarden aan het hoofd 
gewerkt heeft. Het eerste zegel in dit type was de 20 ore 
violet; de arceering van nek en achterzijde kraag gaan zonder 
onderbreking in elkaar over. Daarop verscheen de 40 ore 

donkerblauw; nadat de drukplaten reeds gemaakt waren werd 
op elk van de 340 zegels afzonderlijk een lijntje geteekend 
om deze afscheiding aan te geven. Dit lijntje verschilt dan ook 
bij sommige zegels iets van plaats en dikte (aie afbeelding). 
Latere waarden hebben het streepje steeds op dezelfde plaats. 
Het eerste type van de 40 ore olijf is ook van deze platen 
gedrukt. 

De later-vtrschenen waarden 85, 115 en 145 ore vertoonen 
ook weer enkele verschillen in de teekening, vergeleken bij de 
vorige waarden. Eerder was al (duidelijk b.v. bij de 15 ore 
violet) een verschil in larceering tusschen nek en bovenrand 
kraag ontstaan. Bü de 15 ore rood laten zich zelfs twee ver
schillende teekeningen onderscheiden, afkomstig van twee ver
schillende stellen platen. Men lette b.v. op den reehteronder-
hoek van het middenstuk. 

A. M. B. 

TSJECHOSLOWAKIJE, 2 TYPEN VAN DE 50 HELLER. 

LIECHTENSTEIN. 
Uitgaande van de gedachte, dat onderlinge ruil van dou

bletten en mededeeling der resultaten van gedane onderzoe
kingen voor den speciaal-verzamelaar een eerste behoefte is, 
hebben enkele buitenlandsche speciaal-verzamelaars van post
zegels van Liechtenstein enz. opgericht de „Ring der L echten-
ste.n-Spezialsamm'er". Leider is de grootste Liechtenstein-
specialist, de heer Hans Grom-Arnold, Hotel Adler, Luzern. 
Leider van het rondzendverkeer is de heer Werner Vosz, 
Römhild (Thüringen). 

In Nederland wordt de Vereeniging vertegenwoordigd door 
dan heer J. Ordelman jr., Groenmarkt 1, Zutphen. 

„ONZEDELIJKE" POSTZEGELS. 
Het verschijnen van de Spaansche Goya-jubileumzegels (de 

peseta-waarden) met het naaktportret „La Maja desnuda", 
blijkt op talrijke plaatsen aanstoot te hebben gegeven. Het 
tijdschrift „Le Philatéliste beige" heeft terstond na het ver
schijnen der zegels vol verontwaardiging deze onzedelijke 
prentjes veroordeeld, en in de Vereenigde Staten werd zelfs 
aan het Congres of een ander hoog lichaam gevraagd, den 
invoer te verbilden, iets wat helaas niet mogelijk bleek! 

Maar ook in ons land hebben deze zegels al beroering ver
oorzaakt. Naar „Het Vaderland" bericht heeft een meneer m 
Den Haag, die met vrouw en kind de etalage van een post
zegelhandelaar stond te bekijken, zich door de afbeelding ge
schokt gevoeld en heeft een klacht bij de politie ingediend. De 

Van de 50 heller in de nieuwe teeke
ning is een tweede type verschenen. In 
het eerst werden deze zegels van slechts 
één drukplaat (plaat 1) gedrukt, in Juni 
is een tweede drukplaat (plaat 2) in ge
bruik genomen, waarvan de zegels in 
teekening duidelijk van die van plaat 1 
verschillen. Het middenstuk, dat eerst 
aan de onderzijde geen afsluiting had, is 
nu door een duidelijk groene lijn afge

grensd, zooals de teekening laat zien. De lijnen om 'het hokje 
van het getal 50 en de beide lijnen boven en onder het woord 
Haleru zijn ook iets dikker geworden. 

Verder zijn de haren aan 's presidenten linker slaap bijna 
alle verdwenen, een enkel heel dun lijntje is daar nog slechts 
over. Het rechter oor is door donkerder en gelijkmatiger ar
ceering bijna onzichtbaar geworden. Het rechter cijfer 5 is 
bij plaat 2 iets minder hoog dan bij plaat 1. 

De beide andere waarden in deze teekening, 60 h. lila en 
1 kr. rood, zijn (nog?) niet in een tweede type verschenen. 

A. M. B. 
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eerste berichten, a!s zou door de zedenpolitie tegen den hande
laar proces-verbaal zijn opgemaakt, bleken onjuist te ziJn; ei 
is geen strafvervolging ingesteld. 

Terecht zegt het blad, dat voor wien dit erg vindt er nog 
tal van zegels ziJn waar hij zich aan stooten kan, zooals de 
Grieksche zegels van de Olympische spelen, en andere. En 
hoe zal men zich niet gestooten hebben aan de zegels van 
Fiume, waarop de wolvin staat, die Romulus en Remus voedt! 

Gelukkig echter bestaat er een ander schüdeïij van Goya, 
waarop dezelfde dame in dezelfde houding, maar g e k l e e d 
is afgebeeld. Een verzoek aan de Spaansche autoriteiten om 
nieuwe zegels met d i t portret uit te geven, zal ongetwijfeld 
niet zonder gevolg blijven. Nog goedkooper is het, om de ze
gels met een japon te overdrukken. B. 

EEN OPLICHTER ONTMASKERD. 
Een spannend verhaal .wordt in „Mekeel's Weekly" gedaan 

van de ontdekking van een oplichter, die langzamerhand aan 
zichtzendingen van verschillende handelaars voor een waarde 
van $ 10.000 bijeen had, en daarna niets meer van zich liet 
hooren. De naam bleek natuurlijk valseh te zijn, en geen spoor 
was meer van den man te vinden. Zelfs had hij, zooals later 
bleek, de voorzorg genomen om zyn schrijfmachine in het 
water te gooien — ieder lezer van detectiveverhalen weet, dat 
schrijfmachines tot opsporing van misdadigexs kunnen leiden. 

Het zou een postzegelscharniertje zijn dat den oplichter zou 
ontmaskeren. Dit was bevestigd aan een zegel, dat hü aan 
een van de benadeelde handelaars had teruggezonden omdat 
het e«n klein scheurtje vertoonde. Hij had er den prijs van 
het zegel in codeletters op aangeteekend, n.l. R.I.B.N. Bij 
nasporing bleek, dat de prijs $ 17,50 had bedragen. 

De handelaar „burned the midnight oil" om de code te ont
cijferen, en slaagde. Het codewoord was REPUBLICAN, de 
10 letters stelden in volgorde de 10 cijfers voor. Dienzelfden 
dag was de handelaars-vereeniging ervan op de hoogte, en 
kort daarop kwam bericht binnen van een New-Yorkschen 
handelaar, die deze letters op eenige zegels had gevonden, 
hem in Maart j.l. door den Grooten Onbekende verkocht, wiens 
naam nog gemakkelijk te vinden was. Dit was het einde. Een 
detective slaagde erin, binnen 24 uur een schriftelijke bekente
nis van den oplichter in handen te krijgen. Hij zal binnenkort 
voor den rechter geleid worden. B. 

LITHAUEN. MERKWAARDIGE FOUTDRUK BIJ DE 
GEDENKLUCHTPOSTZEGELS 1 LIT. 

Op 3 Mei (berichtte mijn correspondent te Kaunas, dat de 
aangekondigde luchtpostzegels ter herdenking van den 500en 
sterfdag van den grooten koning Vitautas, door technische 
moeilijkheden niet vóór Juni zouden verschijnen en er niet 7, 
maar slechts 6 waarden zouden ziJn, enz. Aan zijn brief van 
5 Juni ontleen* ik nu de bijzonderheid, dat zich op „elk vierde 
vel der 1 lit-waarde TWEE zegels bevinden met verzette ( ? ) 
portretten, in het geheel 1000 stuks". Letterlijk luidt die tekst: 
„ jeder vierter Bogen hat zwei Marken mit Vie-rsch-tellten 
Porträten", ena. Op deze waarde komen voor in zwart ge
drukt de beeltenissen van den koning, links, en van den pre
sident der republiek, A. Smutona, rechts. Ik vermoed dat in 
een van de blokken van 50, welke de plateni vormden der 
vellen van 200 stuks, welke voor het verbruik in vieren werden 
gedeeld, een paar cliché's zich bevonden met den president 
links en den koning rechts. Wat met die foutdrukken gedaan 
is, wordt niet gemeld. 

J. B. R. 

ZWITSERLAND, ZEGELS MET ZIJDEN DRADEN. 
Er wordt aangeraden, in het bijzonder de betere antieke 

zegels niet van de oorspronkelijke omslagen te verwijderen, 
zoo geen grondige reden daartoe kan aangeivoerd worden en 
zeer velen hebben dien raad aangenomen als beginsel. Maar 
er ziJn zegels welke aan de achterzijde voor ispecialisten be
langstellende kenmerken dragen en daarom wel van de om
slagen moeten afgenomen worden, ofwel gereinigd van aan
klevend papier. De ondervinding heeft 'een zekeren heer 
E. E. te D. geleerd, dat de zijden draadjes bij afw'eeking veel 
gevaar loopen te worden ontkleurd. Dit is juist het geval bij 

de z.g „Strubeli", de eerste, ongetande Helvetia, alle op dun 
papier met groene draden. Maar ook de groene draden op dik 
papier, dus van de laatste oplagen dezer uitgifte, verkleurien 
zelfs door koud water, ook door benzine: de zachtgroene dra
den ziJn na reiniging strookleurig geworden. Men denke hier
aan! Teleurstelling wordt erdoor voorkomen, en ook „geld-
verlies". 

J. B. R. 

Op 24 Augustus j.l. ontsliep, 
zacht en kalm, onze beste Man 
en Vader, 

Alko Christiaan Voss, 
in den ouderdom van 68 jaren. 

J. VOSS-WAMSTEKER. 
G. C. VOSS. 

Amsterdam, Amsteldijk 114. 
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Wij nood igen U be leefd 
uit t o t een bezoek aan onze 
n i e u w e z a a k , NA/elke geheel 
naar de e ischen des t i jds is 
inger icht . 

A a n b e v e l e n d , 

J , M . G O S S E , Directeur. 
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ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. 


